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Het SEU-examen is hét bewijs dat je beschikt over de 
kennis die essentieel is voor een goede dienstverlening 
in de flexbranche.

Permanente educatie (PE) bevat alle leeractiviteiten die medewerkers 
helpen hun professionele kennis op peil te houden, te verdiepen en te 
vergroten. PE stimuleert ontwikkeling en maakt het eenvoudiger om te 
voldoen aan de verwachtingen die opdrachtgevers en flexkrachten hebben.

CONCLUSIE: HET SEU-EXAMEN & PERMANENTE EDUCATIE VERSTERKEN ELKAAR ÉN ANDEREN

INTANGIBLES (MOEILIJK IN GELD UIT TE DRUKKEN OPBRENGSTEN)

GEWENST
PRAKTIJKGEDRAG

LEER
TOEPASSING

• Deelnemers gebruiken relevante en actuele vakkennis in
de praktijk.

• Deelnemers gebruiken relevante en actuele vakkennis
duurzaam in de praktijk (PE).

• Ruim 90% van de deelnemers kan na het SEU-examen wet- en
regelgeving duurzaam toepassen in de praktijk.

• Met het SEU-diploma verricht 8 op de 10 deelnemers complexer
werk, zelfstandig en efficiënt.

LEER 
BEHOEFTE

LEER
UITKOMST

• Deelnemers behalen het gewenste kennisniveau.
• Deelnemers behouden het kennisniveau (PE).

• De functierelevante kennis van 96% van de deelnemers is vergroot.
• De kennis op het gebied van wet- en regelgeving is bij 98% van de

deelnemers vergroot.

LEER
RESULTAAT

REACTIE 
BEHOEFTE

LEER
TEVREDENHEID

• Certificering is relevant voor werknemers en ondersteunt
in het op niveau brengen van kennis.

• Deelnemers houden behaalde vakkennis op niveau door
permanente educatie.

• Het recent behaalde rapportcijfer van een 7,43 is een mooie
score en een indicatie van tevreden deelnemers.

PAYOFF PAYOFF• De kosten voor het SEU-examen en permanente educatie
zijn lager dan de baten van het examen.

• Het SEU-examen heeft een positieve ROI.

DOELSTELLINGEN DE WAARDE AANGETOOND RESULTATEN

ORGANISATIE
BEHOEFTE

• Deelnemers beschikken over brede en actuele kennis
van de flexbranche en de complexe wet- en regelgeving.

• De basis is op niveau. Deelnemers zijn continu lerend en
groeien door binnen de organisatie of branche (PE).

• Het voorkomen van fouten, klachten en incidenten binnen de organisatie
is een direct resultaat van de opleiding en het SEU-examen.

• PE stelt deelnemers in staat wet- en regelgeving blijvend correct toe te
passen in de praktijk.

• Permanente educatie heeft een positief effect op de uitstroom binnen de
branche.

• De toegenomen kennis vergroot het (zelf)
vertrouwen van medewerkers in eigen
kunnen en in de dagelijkse praktijk.

• Meer kennis leidt tot minder stress in de
dagelijkse praktijk.

• PE biedt een inhoudelijke verdieping van de
functie van medewerkers (uitdaging).

• Het SEU-examen levert een kleine bijdrage
aan de retentie van medewerkers.
PE vergroot het effect op de retentie van
werknemers aanzienlijk.

€ 5.600.000 – € 2.500.000

€2.500.000
x 100 =

Programma 
kosten

Programma 
opbrengsten

Programma kosten
Reëel berekend bedrag

Wat levert het SEU-examen op 
voor werkgevers?
• Beperken van risico’s voortvloeiend uit

(onjuist toepassen van) wet- en regelgeving.
• Verhoging productiviteit; complexer werk

zelfstandig en efficiënt verrichten.
• Draagt bij aan sneller behalen (omzet)

doelen.
• Aantoonbaar vakmanschap & compliancy.

Wat levert het SEU-examen op 
voor werknemers?
• Voorkomen van fouten en klachten.
• Meer zelfvertrouwen en minder stress in

het dagelijkse werk.
• Groter bewustzijn bij behandelen van

vraagstukken over privacy en discriminatie.
• Direct toepasbaar in de praktijk.
• Steviger in je rol van werkgever richting

flexkrachten.

Wat levert permanente educatie op 
voor werkgevers?
• Behouden en actualiseren van kennis.
• Motiveren en behouden van vaste

medewerkers.
• Vergroot de doorstroom van werknemers

binnen de organisatie en/of branche

Wat levert permanente educatie op 
voor werknemers?
• Verdere verdieping en meer uitdaging in je

functie.
• Persoonlijke ontwikkeling en het

bijhouden van kennis.
• Versneld doorgroeien binnen de

organisatie en/of branche door verbreding
en verdieping van kennis

HET SEU-EXAMEN: ONDERSTEUNT WERKGEVERS & WERKNEMERS PERMANENTE EDUCATIE: ONDERSTEUNT WERKGEVERS & WERKNEMERS

Bij een klein effect in competentietoename is de opbrengst 
voor werkgevers:

DE BEREKENDE ROI:

  Het SEU-Examen            Permanente educatie

124% RETURN ON
INVESTMENT

'Een groter bewustzijn bij het behandelen van vraagstukken rond discriminatie'. 
Stijging na het SEU-examen en de verwachte stijging door PE.

56%

60%

'Een groter bewustzijn bij het behandelen van vraagstukken rond privacywetgeving.'
Stijging na het SEU-examen en de verwachte stijging door PE.

68%

69%




