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We zien een geweldige ontwikkeling van het groeiende 

wereldwijde netwerk. Om deze groei en het huidige en 

toekomstige netwerk te blijven ondersteunen met de 

standaard die zij van ons gewend zijn, vinden we het 

belangrijk om de kwaliteit hoog in het vaandel te houden. 

Daarbij willen wij een sterkere rol in ondersteuning kunnen 

bieden aan onze partners, klanten en AEM-Cube®, ACT-

Cube®, RPA-Cube en Qi Index-practitioners, om zo de 

beste kwaliteit wereldwijd te kunnen blijven leveren.

Daarnaast is het van belang dat al onze gecertifi ceerde 

klanten en partners te allen tijde kunnen werken met de 

nieuwste materialen, op de hoogte zijn van ontwikkelingen 

en up-to-date blijven. Dit alles heeft ons doen besluiten 

om een professionaliseringsstap te zetten in ons 

certifi ceringsproces, door middel van het invoeren van een 

Permanente Educatie (PE-)systeem. 

Inleiding
Wij willen middels het gebruik van het PE-systeem ons 

netwerk blijven stimuleren om kennis en vaardigheden 

actueel en op niveau te houden via verschillende 

contactmomenten, kanalen en materialen. Zo zal meer 

gevarieerde content aangeboden worden, zullen er meer 

samenwerkingsmogelijkheden zich voordoen en wordt de 

kans tot kennisvergaring vergroot zowel offl  ine als online.  

Dit document bevat alle informatie met betrekking tot 

het PE-systeem die voor ons gecertifi ceerde netwerk van 

belang is. Mochten er na het lezen van dit document nog 

vragen zijn, kun je altijd contact opnemen met ons via 

info@human-insight.com.
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In het belang van de uitoefening van de Human Insight 

tools en de waarde van jouw certifi caat, willen wij jouw 

kennis en kunde stimuleren, door middel van vaardigheden 

en uitingen rondom de Human Insight tools en het 

gedachtegoed actueel en op niveau te houden. Om dit te 

stimuleren geldt vanaf 1 juli 2021 een PE-systeem bijdrage 

van twintig uur per kalenderjaar.

Voor wie
Het PE-systeem geldt voor alle Human Insight 

gecertifi ceerde partners, klanten en practitioners 

wereldwijd (zie bijlage I voor het overzicht van de 

onderverdeling van het netwerk). Human Insight 

gecertifi ceerde trainers hebben niet langer een PE-

systeem verplichting, maar een apart trainerssysteem.

Voor practitioners die in de loop van het jaar zijn 

toegetreden tot het Human Insight netwerk geldt het 

PE-systeem naar evenredigheid (afgerond naar boven). 

Wanneer je bijvoorbeeld in september gecertifi ceerd bent, 

dan geldt een proportionele PE-bijdrage voor de maanden 

oktober tot en met december. 

Voor licentiehoudende partners geldt het PE-systeem per 

gecertifi ceerde practitioner in de organisatie, maar kunnen 

de PE-activiteiten als organisatie (inhouse) uitgevoerd 

worden.

Wanneer je als Human Insight practitioner gecertifi ceerd 

bent voor meerdere Human Insight producten kan het PE-

systeem verspreid worden over het aantal certifi caten. 

Uitgangspunt
Uitgangspunt bij de invulling van het PE-systeem is dat 

het in eerste instantie aan de professionaliteit van de 

partner/klant/practitioner zelf wordt overgelaten om 

te beoordelen of de PE-activiteiten kunnen worden 

beschouwd als PE-activiteiten in het kader van het 

systeem. In dit document bieden wij een overzicht met 

een aantal voorbeelden van activiteiten die geschikt 

zijn. In het kader van de steekproefsgewijze inhoudelijke 

controle zal sporadisch worden getoetst of ingebrachte 

PE-activiteiten aan de vereisten voldoen. 

Mocht je twijfelen over een bepaalde activiteit, neem dan 

contact met ons op via info@human-insight.com of bel 

+31 (0)85 822 982 7.

Doorschuifregeling
Jaarlijks mag een overschot of tekort van maximaal 

tien PE-uren doorgeschoven worden naar een volgend 

kalenderjaar. Een tekort moet ingehaald worden in de 

eerste helft van het daaropvolgende jaar.

PE-systeem
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Om aan de PE-activiteiten deel te nemen en het systeem te 

volgen, is er een verplichting van minimaal vijf assessment 

afnames per kalenderjaar. Wanneer dit aantal bereikt is, 

gaan de andere PE-uren ook gelden.

Toelichting
Binnen de mogelijke activiteiten wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen:

- Het deelnemen en volgen van evenementen, trainingen, 

calls en workshops;

- Het uitvoeren van ontwikkelings- of salesgerichte 

activiteiten.

Een activiteit dient daarnaast:

- 100% relevant te zijn voor het behaalde certifi caat;

- Actueel en van Human Insight zelf afkomstig te zijn;

- Een educatief aspect te bevatten. 

Naast de genoemde activiteitvoorbeelden kunnen 

partners ook andere activiteiten inbrengen die bijdragen 

aan het ontwikkelen en/of verdiepen van vakkennis en 

vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening.

Voorbereiding op het volgen van workshops/trainingen/

evenementen wordt niet als PE-activiteit beschouwd.

Voorbereiding op het geven van workshops/trainingen/

evenementen kan wel als PE-activiteit worden ingebracht.

Het opvolgen van deze activiteiten gelden niet als PE-

activiteit.

E-learning, webinars en schriftelijke cursussen kunnen 

worden ingediend als PE-activiteit indien de leerstof van 

toepassing is op het behaalde certifi caat en de algehele 

educatie. Deelname moet door middel van bewijs worden 

aangetoond.

PE-activiteiten
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Activiteitenoverzicht
Hierbij geven wij graag een aantal voorbeelden van activiteiten die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen 

van de vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van jouw certifi caat en als PE-activiteit kunnen worden 

ingebracht:

Deze activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en/of verdiepen van de vakkennis en vaardigheden kunnen eenmalig 

(of wanneer anders aangegeven) per kalenderjaar worden ingezet als PE-activiteit en moeten relevant zijn aan het behaalde 

certifi caat of de behaalde certifi caten.

Activiteit Manieren van 
deelname 

Maximaal aantal 
PE-uren 

Deelnemen aan de jaarlijkse webinar ‘Nieuwe ontwikkelingen’ live of terugkijken 1 uur 

Deelnemen aan een Practitioner Workshop* of Masterclass** online/offl  ine 
live 

3 uur 

Faciliteren van een individuele terugkoppeling online/offl  ine 
live 

4 uur (4 individuele 
gesprekken)

Faciliteren van een teamsessie online/offl  ine
live

4 uur (2 teamsessies)

Publiceren van artikelen in relevante boeken, tijdschriften en/
of op website

online/offl  ine 10 uur 

Publiceren van een proefschrift over een relevant onderwerp 
met gebruik van de Human Insight tools en/of het 
gedachtegoed

online/offl  ine 10 uur

Deelnemen aan een open account call of zelfstandig een 
call met de Human Insight Accountmanagers inplannen om 
strategie en nieuwe ontwikkelingen te bespreken

online/offl  ine 1 uur

Volgen en/of geven van een training en/of workshop online/offl  ine 3 uur

Deelnemen aan een module op de Human Insight online 
Academy

online 3 uur

Zelfstudie door middel van product en materiaal afname ter 
actuele kennisvergaring

online/offl  ine 1 uur

* De Practitioner Workshops worden gegeven rondom een specifi ek thema.

** De Masterclasses zijn op basis van eigen input en hebben steeds een andere invulling.
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De deelname aan PE-activiteiten wordt gewaardeerd in 

daadwerkelijke tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden 

meegerekend.

Vrijstelling
In geval van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden 

dat een partner niet aan de PE-verplichting kan voldoen, is 

het mogelijk een schriftelijk gemotiveerd verzoek om een 

(gedeeltelijke) vrijstelling in te dienen. Human Insight zal de 

feiten en omstandigheden afwegen en beoordelen of deze 

ruimte bieden om een vrijstelling te verlenen.

De registratie van PE-activiteiten zal in eerste instantie 

worden overgelaten aan de partner/klant/practitioner zelf. 

Hierbij ervan uitgaande dat dit vanuit intrinsieke motivatie 

en leergierigheid komt. Registratie kan zodanig genoteerd 

worden aan de hand van een urenregistratie per afgevinkt 

onderdeel. 

Wanneer publicatie of onderzoek wordt ingezet als PE-

activiteit, ontvangen wij graag het stuk als bewijslast. 

Deelname aan een cursus/workshop/training zal door 

Human Insight bijgehouden worden door middel van een 

presentielijst. 

Aanwezigheid bij of deelname aan extern gevolgde PE-

activiteiten dient te worden aangetoond door middel van 

een bewijs waaruit blijkt dat en hoe lang is deelgenomen 

aan de PE-activiteit. 

Bewijs kan bestaan uit: 

- Een bewijs van deelname; 

- Een verklaring van de externe partij van deelname aan de 

PE-activiteit;

- Een presentielijst met naam, handtekening, aanvangs- en 

eindtijd. 

In beginsel rechtvaardigen drukke werkzaamheden, verblijf 

in het buitenland en zakelijke perikelen geen afwijking 

van het proces. De vrijstelling is met name bedoeld 

voor gevallen van langdurige ziekte en persoonlijke 

omstandigheden waarin van partners niet kan worden 

verwacht dat zij aan de PE-activiteiten kunnen voldoen.

Een vrijstellingsverzoek kan worden verzonden naar 

info@human-insight.com.

Uit deze bewijsmiddelen moet het programma met 

overzicht van tijden en pauzes, namen van eventuele 

trainers/docenten, onderwerpen en doelgroep blijken (zie 

Bijlage II: PE-systeem registratieformulier (voorbeeld)). 

Bewijs met betrekking tot ingebrachte PE-activiteiten (voor 

zover niet eerder bekend bij Human Insight) dient ten 

minste tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar, 

waarin de PE-activiteiten zijn verricht, te worden bewaard 

en bij controle, tijdens een eindejaarsgesprek, op verzoek 

van Human Insight te worden overgedragen. Na aftekening 

van Human Insight, mag, op verzoek van Human Insight het 

bewijs worden verwijderd.  

Tussentijdse uitdiensttreding bij 
(licentiehoudend) kantoor
Partners die werkzaam waren bij een licentiehoudend 

kantoor en gedurende het jaar zijn overgestapt naar een 

andere niet-licentiehoudende werkgever of voor zichzelf 

zijn begonnen, zijn zelf verantwoordelijk voor deze melding 

en het voldoen aan de PE-activiteiten voor het lopende jaar.

Vaststelling tijdsbesteding

PE-registratie
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Eindejaarsverklaring
TIjdens het gewenste/ingeplande of steekproefsgewijze 

eindejaarsgesprek aan het einde van het kalenderjaar zullen 

de PE-activiteiten doorgenomen worden. Houd hierbij 

rekening met de vraag naar argumentatie, kennisvergaring 

en/of bewijslast. 

Controle
Jaarlijks zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd of 

door de klant/partner/practitioner aan de verplichting van 

twintig uur is voldaan en of inhoudelijk is voldaan aan de 

vereisten die het PE-systeem stelt. 

Niet behalen van de PE-activiteiten
Indien een practitioner niet voldoet aan de PE-verplichting, 

stelt Human Insight hen een termijn waarbinnen de 

practitioner de verplichtingen alsnog dient na te komen. 

Indien de practitioner na afl oop van deze termijn nog niet 

heeft voldaan aan de PE-verplichting, kan dit Human Insight 

doen besluiten om het certifi caat in te trekken en het 

partnerschap te beëindigen. 

Om te benadrukken dat Human Insight de naleving van het 

PE-systeem essentieel vindt voor de waarborging van de 

kwaliteit, is een sanctiebeleid geformuleerd dat, naar het 

oordeel van Human Insight, practitioners de gelegenheid 

geeft zich te corrigeren maar dat ook recht doet aan de 

practitioners die wel aan het PE-systeem hebben voldaan.

De beëindiging van het certifi caat houdt in dat de 

practitioner niet langer bevoegd is om Human Insight 

assessments in te kopen en/of verkopen of hiermee 

terugkoppelingen en/of sessies te faciliteren.

Vragen 
Mochten er nog vragen zijn over het PE-systeem dan kan er 

contact opgenomen worden via :

info@human-insight.com of +31 (0)85 8229827.  

PE-beoordeling
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Bijlage I: 

Onderverdeling Human Insight netwerk 

Term Defi nitie

Gecertifi ceerde Een deelnemer die de certifi catietraining heeft voltooid.

Partner Een gecertifi ceerde die voldoet aan het PE-systeem voorwaarden van assessment 
afname en de PE voorwaarden.

Businesspartner Een partner die in samenwerking met Human Insight content ontwikkeld en 
creëert. En (in eigen land) het gedachtegoed op de kaart zet.  

Trainer ‘Train the trainer’ certifi caat behaald, geeft zelfstandig Human Insight trainingen.

Licentiehouder Een partner die een licentie aangegaan is voor de afname van de assessments.
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Bijlage II: 

PE-systeem registratieformulier voorbeeld

Datum PE-activiteit Aantal uur Omschrijving (tijden, trainers, 
onderwerpen, doelgroep, enz.)



Londen - St. James House

13 Kensington Square - Londen W8 5HD

Verenigd Koninkrijk

+44 (0)1373 474545

info@human-insight.com

www.human-insight.com

Den Haag - Spaces Rode Olifant

Zuid Hollandlaan 7 - 2596 AL Den Haag

Nederland

+31 (0)6 5361 1976

info@human-insight.com

www.human-insight.nl


