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Wanneer de SETU-standaard te gebruiken? 

De SETU-standaard wordt gebruikt als voor een te verwerven dienst – bijvoorbeeld de 

levering van tijdelijk personeel - of met een te verwerven informatiesysteem – 

bijvoorbeeld een nieuw HRM-systeem – digitale gegevens uitwisseling tussen aanbieders 

en afnemers van uitzendkrachten of andere vormen van flexibele arbeid mogelijk gemaakt 

moet worden. 

Let op! 

Alle grote uitzendbureaus ondersteunen de SETU-standaard maar nog niet alle bedrijven in 

de flexmarkt doen dat. Let er bij aanbestedingen voor flexibele arbeidskrachten dus op of 

de marktpartijen waar u zich op richt kunnen voldoen aan een eis om gegevens digitaal uit 

te wisselen via de SETU-standaard. In voorkomende gevallen kan u uw eis formuleren als 

wens. 

De grote lijnen 

De SETU-standaard is gebaseerd op de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld 

door een onafhankelijke stichting waarin de grote uitzendorganisaties deelnemen. Door 

toepassing van de SETU-standaard ontstaat uniformering van het digitale berichtenverkeer 

tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Dit leidt 

tot vereenvoudiging van het inhuurproces. De SETU standaard bestaat uit vier op elkaar 

aansluitende deelstandaarden: 

 SETU Standard for Ordering and Selection: het uitwisselen van aanvragen en offertes; 

 SETU Standard for Assignment: het uitwisselen van plaatsingsinformatie; 

 SETU Standard for Reporting Time & Expenses: het uitwisselen van urenbriefjes en 

onkostendeclaraties; 
 SETU Standard for Invoicing: het factureren van gemaakte uren en onkosten. 

Aanvullende informatie 

Op de site van SETU is de SETU-standaard nader beschreven. 

Specifieke besteksteksten 
Soort Vraag Doel van de vraag Voorbeelden van 

positieve antwoorden 

Eis Is uitwisseling van informatie via 
de vier SETU deelstandaarden 
met de onderneming van de 
gegadigde/inschrijver mogelijk? 

Dit is een selectie-eis voor de 
gegadigde/inschrijver bij een 
(Europese) aanbesteding voor 
uitzendkrachten/tijdelijk 
personeel. 

Ja, uitwisseling van 
informatie via de vier 
SETU deel-
standaarden met onze 
onderneming is 
mogelijk. 

Eis Ondersteunt de applicatie van de 
gegadigde/inschrijver de vier 
deelstandaarden van de SETU-
standaard voor het inhuren van 
tijdelijk personeel?  

Dit is een selectie-eis voor de ge 
gegadigde /inschrijver bij de 
aanschaf van een 
ERP/bedrijfssysteem.  

Ja, de applicatie 
ondersteunt de vier 
deelstandaarden van 
de SETU-standaard 
volledig. 

Eis De inschrijver dient kosteloos 
een applicatie ter beschikking te 
stellen waarmee de uitwisseling 

Dit is een eis die toegepast kan 
worden bij de verwerving van 
een dienst voor de levering van 

Ja, voor de 
uitwisseling van 
informatie via de vier 

SETU-standaard 
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van informatie via de vier SETU 
deelstandaarden met de 
organisatie van de opdrachtgever 
mogelijk is. 

tijdelijk personeel. Het kan een 
(internet)applicatie betreffen. 

SETU 
deelstandaarden 
wordt kosteloos een 
applicatie ter 
beschikking gesteld. 
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