H C P Consultancy Network
partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance

Opleiding Vitaliteit Consultant

Deze opleiding wordt verzorgd door kennis- en opleidingsinstituut Vitaliteit Groep Nederland BV | www.vitaliteitgroep.nl
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Algemene informatie opleiding en toepassing | Vitaliteit Consultant
Tijdens de opleiding Vitaliteit Consultant worden professionals
opgeleid om, als senior partner, Human Capital Performance
projecten zelfstandig te kunnen uitvoeren, sturing te geven en te
coördineren. Human Capital Performance is een concept voor
werkgevers én werknemers
HCP-diensten zijn gebaseerd op het VitaliteitQuotiënt (VQ) en
worden uitgevoerd door zelfstandige professionals, die na opleiding
of workshop partner worden binnen HCP Consultancy Network.
Concept Human Capital Performance | verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid
Werkgevers en werknemers hebben te maken met veel veranderingen, al of niet veroorzaakt door
corona. Deze veranderingen kunnen tot onrust leiden, dat ten kostte gaat van de vitaliteit van de
werknemers en dus van de organisatie als geheel. Door periodiek de individuele en collectieve vitaliteit
te meten, kan vroegtijdig worden ingegrepen en blijven of worden medewerkers en organisaties
gezond.
Vitaliteit wordt gemeten met het VitaliteitQuotiënt (VQ). Het VQ (digitale vragenlijst) monitort onder
andere de oorzaken van een (té) hoog werkverzuim, de effecten van hybride werken en de krappe
arbeidsmarkt voor medewerkers en organisaties. Ook andere aandachtspunten die de productiviteit
beïnvloeden worden meegenomen in de meting, onder andere duurzame inzetbaarheid.
Human Capital Performance | diensten voor vitaal ondernemerschap
Alle diensten van Human Capital Performance (HCP) zijn erop gericht de vitaliteit en leefstijl van
medewerkers te verbeteren, waardoor de bedrijfsdoelstellingen efficiënter worden behaald. Binnen
de HCP-diensten wordt met het VitaliteitQuotiënt de individuele vitaliteit van medewerkers gemeten.
In een interview wordt door de VQ Expert uitgevraagd op enkele antwoorden van deze vragenlijst. De
resultaten van de vragenlijst (VQ) en het interview leiden tot een individueel advies. Met de
gecombineerde data van alle medewerkers wordt een beeld van de vitaliteit per afdeling, locatie of de
gehele organisatie verkregen, wat leidt tot een HCP-trajectrapport. Duidelijk wordt wat goed gaat en
wat kan worden verbeterd.

HCP Consultancy Network | samenwerkende zelfstandige professionals
HCP-diensten worden uitgevoerd door via Vitaliteit Groep Nederland
opgeleide zelfstandige professionals. De professionals zijn minimaal HBOopgeleid, hebben veelal tientallen jaren ervaring en zijn expert op hun
werkgebied.
HCP Consultancy Network bestaat uit regionale netwerken van zelfstandige
professionals, die na succesvolle afronding van onze opleiding als HCPpartners samenwerken onder één naam.
Alle partners binnen het HCP Consultancy Network werken onder HCP-licentie.

HCP Consultancy Network – onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV – De Beekdam 14 – 5247 ME ‘s-Hertogenbosch
KvK nummer: 69.06.88.60 – IBAN: NL17 INGB 00.07.84.58.50 – Contact: info@vitaliteitgroep.nl – Website: www.vitaliteitgroep.nl

2

Opleidingsinformatie Vitaliteit Consultant – najaar 2021 – HCP Consultancy Network

Unieke opleiding én een uniek concept voor zelfstandige professionals
Het unieke van het concept Human Capital Performance en onze opleidingen is dat zowel het HCPtraject als de begeleiding en/of behandeling van medewerkers wordt uitgevoerd door één organisatie:
HCP Consultancy Network. Alle HCP-partners werken middels een HCP-licentie. Hierdoor wordt de
hoge kwaliteit van onze gezamenlijke dienstverlening gewaarborgd.

Rol Vitaliteit Consultant als senior partner binnen HCP Consultancy Network
De Vitaliteit Consultant voert zelfstandig HCP-diensten uit, waaronder het initiële HCP-adviesrapport
en HCP-trajecten en rapporteert aan de directie van HCP Consultancy Network. Hij heeft de opdracht
verkregen via de directie van de organisatie en is het aanspreekpunt voor de directie, leidinggevenden,
HRM en andere medewerkers.
Hij of zij stuurt het team van VQ Experts aan en verkrijgt hierdoor, naast de individuele en collectieve
resultaten MFO-vragenlijsten aanvullende informatie (VQ-adviesrapport) voor zijn advies aan de
organisatie. Hij overlegt inhoudelijk met de Master Vitaliteit Expert over de te geven adviezen en het
formuleren van het trajectrapport. De Vitaliteit Consultant heeft de opleiding VQ Expert met succes
afgerond en is dus ook, wanneer nodig, inzetbaar als VQ Expert binnen het project.
De Vitaliteit Consultant heeft naast zijn inhoudelijke rol, ook een commerciële rol. Hij voert initiële
HCP-adviesrapporten uit (2-4 weken) waarmee belangrijke leads wordt gerealiseerd naar potentiële
opdrachten.
Op termijn vormt de Vitaliteit Consultant een trojka samen met een Master Vitaliteit Expert en een
Regiomanager (voor de commerciële activiteiten) en zet met deze trojka de eerste stappen om, samen
met Vitaliteit Groep Nederland BV, een Leefstijl Gezondheidscentrum (LGC) te realiseren.

Vooropleiding en ervaring:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Certificaat VQ Expert of bereidheid dit certificaat te behalen
Afgeronde opleiding in bedrijfskunde, marketing, management, organisatiepsychologie of
bedrijfswetenschappen (wo of hbo)
Analytisch vermogen en sterk in plannen en organiseren
Overtuigingskracht, besluitvaardigheid, natuurlijke senioriteit
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bewijs van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen is een pré gezien de vertrouwelijkheid van
de informatie van werknemers (AVG).
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Wat leer ik tijdens de opleiding Vitaliteit Consultant?
Studenten van de opleiding tot Vitaliteit Consultant worden opgeleid om zelfstandig HCP-projecten
binnen het MKB te initiëren, uit te voeren en goede nazorg (after-sales) te verlenen. Meer concreet:
▪

Zelfstandig uitvoeren van HCP-diensten, waaronder:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Definiëren van een project- en/of adviesopdracht
Research van een organisatie en medewerkers
Opstellen van HCP-adviesrapporten en projectverslagen
Analyseren en interpreteren van collectieve VQ-data (VQ-analyse)
Samenstellen van een projectteam (interne en externe professionals)
Coachend leidinggeven aan de leden in een projectteam (VQ Experts)
Succesvol uitvoeren, afronden en opleveren van HCP consultancy opdrachten
Budgetbeheer HCP en externe partijen
Relatiebeheer en verwerven van nieuwe opdrachten.

Voor meer informatie
www.vitaliteitgroep.nl.

verwijzen

wij

u

naar

www.humancapitalperformance.nl

en

Met het certificaat Vitaliteit Consultant kun je:
▪
▪

▪

Als senior partner zelfstandig Human Capital Performance (HCP) projecten uitvoeren binnen
het (regionale) HCP Consultancy Network, onder HCP-licentie.
Adviseren van organisaties, instellingen, ondernemingen, bedrijven en overheid op het gebied
van vitaliteit, leefstijl, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zowel werknemers als de
gehele organisatie.
Samenwerken met de Master Vitaliteit Expert, VQ Experts, andere Vitaliteit Consultants en
externe HCP-partners die tijdens en/of na het traject diensten verlenen vanuit het HCP
Consultancy Network.

Opzet opleiding Vitaliteit Consultant
Tijdens het theoretische deel van de opleiding leert u over welke eigenschappen een Vitaliteit
Consultant moet beschikken en wordt duidelijk wat de verschillende HCP-diensten inhouden. In het
praktische deel van de opleiding leert hoe u een initieel HCP-rapport uitvoert en schrijft, een VQanalyse uitvoert (o.a. interpretatie van data VQ’s), het HCP-trajectrapport schrijft en hoe u een team
van VQ Experts samenstelt en begeleidt tijdens HCP-projecten.
Een belangrijk onderdeel van de opleiding betreft het leren adviseren
over operationele en strategische processen binnen een onderneming,
zodat deze succesvoller verlopen. Er wordt aandacht besteed aan het
(leren) zien van kansen op nieuwe opdrachten en het verzilveren van
deze kansen.
Human Capital Performance biedt al haar dienstverlening hybride aan,
oftewel digitaal en in persoonlijke fysieke aanwezigheid.
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Overzicht
Details
Opleiding:

Vitaliteit Consultant

Duur:

6-9 maanden (afhankelijk van vooropleiding en ervaring)

Omvang:

≥ 50% praktijk (maatwerk)

Studiebelasting

minimaal 8 uren aaneengesloten per week (HCP-traject)

Groepsgrootte:

1 tot 4 personen

Kenmerken:

individueel of kleine groepen (theorie deels online)

Opleidingsniveau:

post-hbo

Docenten:

Accreditatie

Martin Jan Melinga & Hester Morsdorf
Bij een voldoende voor het praktijkexamen (zelfstandig, succesvol
uitvoeren van een HCP-traject) een voldoende voor de
huiswerkopdrachten (theorie-examen), voldoen aan de
aanwezigheidsplicht (geen lesdagen gemist) en de betalingsverplichting
ontvangt u het certificaat Vitaliteit Consultant.
Met het certificaat kan als senior partner (onder licentie) worden
deelgenomen aan het HCP Consultancy Network.
De opleiding is geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus. (www.igzplus.nl)

Literatuurlijst:

Syllabus (inbegrepen): maatwerk

Diploma:

5
Prijzen 2021

vanaf € 4.995,- (exclusief btw) (Betaling: 6 x 250,- excl. btw.)
Restant (ca. € 3.500,- excl. btw) wordt verrekend met verdiensten uit de
eerste HCP-opdrachten.

* Inclusief syllabus, studiebegeleiding, examenkosten en lunch tijdens de (fysieke) lesdagen.

Door wie wordt de opleiding gegeven
Als kennis- en opleidingsinstituut voor vitaliteit, leefstijl en gezondheid verzorgt Vitaliteit Groep
Nederland opleidingen voor zelfstandige professionals, zoals de opleiding VQ Expert, de opleiding
Vitaliteit Consultant en de workshop voor externe HCP-partners.1

Voordeel door belastingaftrek
Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 49,5% korting krijgen op de opleidingskosten. Bij uw
belastingaangifte kunnen studiekosten (o.a. lesgeld en boeken) jaarlijks worden afgetrokken (er geldt
een drempel van € 250,-). Voor meer informatie omtrent het aftrekken van studiekosten, verwijzen
wij u naar de site van de Belastingdienst.

Ons HCP-concept | Human Capital Performance (HCP) leidt tot een vitale organisatie en duurzame
inzetbaarheid van werknemers. HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige
professionals: HCP Consultancy Network. Dit concept kun je downloaden via onze website:
https://humancapitalperformance.nl/hcp-consultancy-network
1

Professionals die aanvullende diensten leveren binnen de HCP-diensten kunnen na een eendaagse workshop aansluiten bij
het HCP Consultancy Network. Deze professionals bieden als (externe) HCP-partner aanvullende diensten tijdens en na de HCPtrajecten. Voor meer informatie over de workshop zie: https://humancapitalperformance.nl/opleiding
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