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Prijslijst adviesbureaus en intermediairs 

Aan het gebruik van HRorganizer.com zijn twee vaste prijscomponenten verbonden, te weten 
jaarlijkse licentiekosten en verbruikskosten.  

Licentie  3.625,- euro per jaar (1-pitters 1.505,-) 

Het bedrag is geïndexeerd en wordt vooraf in rekening gebracht. 

 

Verbruik (voor inkoopkorting zie tabel) 

Werkprofileren 

Vaststellen nieuw werkprofiel 1 euro  

Herzien bestaand werkprofiel Geen kosten 

 

Selecteren 

Testprogramma’s, automatisch 
samengesteld * 
 
 
Toegevoegde taal/rekentoets 

40 euro per testscore rapport 
50 euro per competentierapport  
115 euro per competentierapport inclusief  
testscores en interviewvragen 
+ 10 euro per toets 

Handmatig geselecteerde tests 15 euro per test incl. gratis testscore rapport 

 

Ontwikkelen 

Loopbaanadviesrapport (incl. werkboek) 175 euro per rapport 

Team Talent Scan 
 
i-Talent Scan  

vanaf 450 euro tot een maximum van  
950 euro per team 
190 euro per rapport 

360 ̊ feedback 
360 ̊ feedback inclusief ontwikkeltips  
(op aanvraag beschikbaar) 

55 euro per rapport 
75 euro per rapport 

Personal Leadership Survey 190 euro per rapport 

 

Continue feedback & beoordeling 

Ontwerpen, opbouwen en borgen  Op offerte basis 

WorkApp en Kompas 5 euro per gebruiker per maand 
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Kwantumkorting  

Klanten met een hoog verbruiksvolume in HRorganizer profiteren van kwantumkorting. Dit kan 
op twee manieren: 

- Door vooraf krediet in te kopen (krediet blijft bruikbaar zolang licentie gehouden wordt) 
- Achteraf per kwartaal over het werkelijke verbruik 

Inkoop vooraf (euro) Korting op factuur (%) 

5.000  20  

10.000  25  

20.000  30  

30.000  35  

40.000 of meer 40 

Meer dan 50.000 Op offerte basis 

Betaling achteraf (per kwartaal) Korting op factuur (%) 

Tot 2.500 geen 

2.500 t/m 4.999 20 

5.000 t/m 9.999 25 

10.000 t/m 14.999 30 

15.000 t/m 19.999 35 

20.000  en meer 40 

 
HRorganizer.com inzetten in externe dienstverlening 

In HRorganizer kan zonder extra kosten per opdrachtgever een sub-organisatie aangemaakt 
worden om zodoende:  

● Klantspecifieke competentietaal te kunnen gebruiken in profielen en rapportages 
● Het logo van dienstverlener en/of opdrachtgever te kunnen tonen 
● Te borgen dat gegevens uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk zijn 
● Systeemkosten per opdrachtgever te kunnen monitoren. 

* Het systeem optimaliseert automatisch de samenstelling van een testprogramma. De prijs is 
onafhankelijk van het aantal tests of vragenlijsten dat in het automatisch samengestelde 
programma een plaats krijgt. Toegevoegde toetsing van taalvaardigheid en rekenen kost 10,- 
euro extra per toegevoegde toets. 

Alle prijzen zijn in euro, exclusief 21 % BTW. HRorganizer.com behoudt zich het recht voor om 
zonder aankondiging vooraf prijzen aan te passen. 

Wilt u méér weten over het gebruik van HRorganizer.com of in contact komen met een van 
de partnerorganisaties of ons team? info@hrorganizer.com of 0317 46 54 60  
Wij helpen u graag verder! 

 

 
 

mailto:info@hrorganizer.com

