
Dashboard algemeen 

Headcount 
 

  

KPI Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand 

  Laatste periode / vorig jaar Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand 

  Vrije Selectie Headcount/FTE per einde van de grootste 
geselecteerde jaar/maand combinatie 

  
 

  

Grafiek Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand t.o.v. het vorige jaar 

  Laatste periode / vorig jaar Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand t.o.v. het vorige jaar 

  Vrije Selectie Headcount/FTE per einde van de grootste 
geselecteerde jaar/maand combinatie t.o.v. het 
vorige jaar 

  
 

Wanneer geen selectie gemaakt: per einde 
laatst afgesloten maand t.o.v. het vorige jaar 

  
 

  

Man / Vrouw 
 

Headcount/FTE - Periode gelijk aan Headcount 
KPI 

  
 

Onderverdeling man/vrouw 

Loonkosten 
 

  

KPI Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Loonkosten Huidig jaar t/m laatste afgesloten 
maand 

  Laatste periode / vorig jaar Loonkosten in de laatste afgesloten periode 

  Vrije Selectie Loonkosten in de geselecteerde periode. 

  
 

Wanneer geen selectie gemaakt: gelijk aan Dit 
jaar (tm vorige periode) 

  
 

  

Grafiek Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Loonkosten per periode Huidig jaar t/m laatste 
afgesloten maand t.o.v. het vorige jaar 

  Laatste periode / vorig jaar Loonkosten in de laatste afgesloten periode 
t.o.v. het vorige jaar 

  Vrije Selectie Loonkosten in de geselecteerde periode t.o.v. 
het vorige jaar 

  
 

Wanneer geen selectie gemaakt: gelijk aan Dit 
jaar (tm vorige periode) 

  
 

  

Verlofsaldo 
 

  

KPI 
 

Openstaand verlofsaldo (uren) * Kosten per uur. 
Opgenomen verloven t/m einde van het huidige 
jaar worden meegerekend. 

Grafiek 
 

Gelijk aan KPI - onderverdeeld per afdeling en 
soort verlof (wettelijk/bovenwettelijk) 

  
 

Alleen werknemers die in de huidige periode in 
dienst zijn worden meegerekend 

  
 

  



Gem. Jaren in 
dienst 

 
Gemiddeld aantal jaren in dienst  

    mbt werknemers welke in de geselecteerde 
periode in dienst zijn. 

 

Dashboard Headcount 

Headcount Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand t.o.v. het vorige jaar 

  Laatste periode / vorig jaar Headcount/FTE per einde laatste afgesloten 
maand t.o.v. het vorige jaar 

  Vrije Selectie Headcount/FTE per einde van de grootste 
geselecteerde jaar/maand combinatie t.o.v. het 
vorige jaar 

  
 

  

Headcount - 
Ontwikkeling 

 
Headcount/FTE per einde van iedere getoonde 
maand 

  
 

De maanden die getoond worden zijn 
afhankelijk van selecties 

  
 

  

Headcount - 
Trend 

 
Headcount/FTE per einde van iedere getoonde 
maand 

  
 

De maanden die getoond worden zijn 
afhankelijk van selecties 

  
 

  

In- en Uitstroom 
per maand 

 
Instroom: aantal gestartte dienstverbanden in 
de periode 

  
 

Uitstroom: aantal beeindigde dienstverbanden 
in de periode 

  
 

De maanden die getoond worden zijn 
afhankelijk van selecties 

  
 

  

Headcount - 
Reden uitdienst 

 
Aantal beeindigde dienstverbanden (uitstroom), 
gegroepeerd per reden uit dienst 

    Aantal uitstroom als getoond in grafiek In- en 
Uitstroom per maand 

 

  



Dashboard ziekteverzuim 

PeriodeSelecties Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Het huidige jaar t/m de laatste afgesloten 
maand, t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 

  Laatste periode / vorig jaar De laatste afgesloten maand in het huidige jaar, 
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 

  Vrije Selectie Maak een selectie van een jaar-maand 
combinatie. 

  
 

Wanneer geen selectie gemaakt: gelijk aan Dit 
jaar (tm vorige periode)/Vorig jaar 

  
 

  

Ziekmeldingen 
 

Aantal ziekmeldingen in de geselecteerde 
periode 

  
 

  

Ziekteverzuim %   Aantal ziekteuren t.o.v. aantal normuren in de 
geselecteerde periode 

 

Dashboard verlof 

PeriodeSelecties Niet van toepassing in deze 
sheet 

  

  Verlofstanden worden 
weergegeven per einde van 
het huidige kalenderjaar 

  

  
 

  

Verlof Saldo 
 

Openstaand verlofsaldo uit actieve 
dienstverbanden. 

  
 

Opgenomen verloven t/m einde van het huidige 
jaar worden meegerekend. 

  
 

  

Waarde 
VerlofSaldo 

 
Openstaand verlofsaldo (uren) * Kosten per uur 
uit actieve dienstverbanden 

    Opgenomen verloven t/m einde van het huidige 
jaar worden meegerekend. 

 

Dashboard loonkosten 

PeriodeSelecties Dit jaar (tm vorige periode) 
/ Vorig jaar 

Het huidige jaar t/m de laatste afgesloten 
maand, t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 

  Laatste periode / vorig jaar De laatste afgesloten maand in het huidige jaar, 
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 

  Vrije Selectie Maak een selectie van een jaar-maand 
combinatie. 

  
 

Wanneer geen selectie gemaakt: gelijk aan Dit 
jaar (tm vorige periode)/Vorig jaar 

  
 

  

Brutoloon/Netto
loon 
loonkostenontwi
kkeling 

 
  



  rood Loonkosten per periode (huidige jaar) 

  geel Brutoloon per periode (huidige jaar) 

  blauw Nettoloon per periode (huidge jaar) 

 

 


