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HCP Consultancy Network | Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe
Een journalist probeert een verhaal zo volledig mogelijk te
vertellen. Daarvoor wordt in de journalistiek een ezelsbruggetje
gebruikt: de 5W1H-methode. Hierbij worden de vragen wie, wat,
waar, wanneer, waarom en hoe beantwoord.
HCP Consultancy Network is geen journalistiek netwerk, maar wij
gebruiken wel de 5W1H-methode om uit te leggen wat wij doen,
met wie, waar en wanneer en hoe je partner kunt worden van ons
netwerk. Eerst: wie ben jij?
Wie ben jij?
Jij bent parttime of fulltime zelfstandig professional (zzp’er). Jij werkt interim, in/vanuit een eigen
praktijk of (nog) deels in loondienst. Jij hoort bij de ruim 1.000.000 zzp’ers die als zelfstandige de kost
wil verdienen.
Jij weet dat elke maand weer omzet krijgen geen sinecure is, zelfs niet voor professionals die goede
commerciële vaardigheden hebben. Je zou graag meer continuïteit zien in jouw omzet.
Je merkt dat het als zzp’er soms eenzaam kan zijn en bij jou op de kamer wel een koffiezetapparaat
staat, maar dat je de koffieautomaatgesprekken moet missen.
Jij beseft dat die werkkamer in jouw huis eigenlijk niet
(helemaal) geschikt is om jouw cliënten te ontvangen
en dat Teamsgesprekken niet ideaal zijn. Eén of meer
professioneel
ingerichte
kamers
in
een
gemeenschappelijk kantoor zou dit oplossen.
Jij realiseert je ook dat samenwerken met zelfstandig
professionals anders is dan met collega’s bij een
werkgever.
Je hebt niet altijd een collega-zzp’er beschikbaar om in te zetten wanneer jij die nodig hebt bij een
opdracht. Graag zou je zo nu en dan sparren met collega’s of brainstormen om de juiste antwoorden
te vinden bij een opdracht.
Jij bent je ervan bewust dat jij geen ondernemer bent, maar een vakspecialist. Jij bent wel
ondernemend en weet dat je de handen uit de mouwen moet steken om een opdracht binnen te halen.
Je beseft dat gezamenlijke acquisitie veel gemakkelijker gaat. Samenwerken is dan ook de oplossing.
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Herken jij jezelf in voorgaande?
Dan is partner worden van HCP Consultancy Network iets voor jou. HCP Consultancy Network is een
lokaal, regionaal en landelijk netwerk voor en door zelfstandig professionals. Een
samenwerkingsverband binnen dienstverlening en consultancy op de gebieden leefstijl, vitaliteit en
gezondheid voor werkgevers én werknemers.
Een netwerk waarbinnen ieder zijn of haar steentje
bijdraagt als zelfstandige en anderen ook business gunt.
HCP Consultancy Network is voortgekomen uit de
businessunit Human Capital Performance (HCP) van
Vitaliteit Groep Nederland BV en werkt volgens de
filosofie van Leefstijl Gezondheidszorg.

WIE
HCP-partner: Een HCP-partner is een zelfstandig professional die actief is binnen de drie hoofd- en/of
elf deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (zie onderstaande afbeelding) en het certificaat voor de
basisopleiding tot VQ Expert heeft behaald.
Senior Partner: Na één van de specialisatie-opleidingen kan een HCP-partner doorgroeien tot senior
partner als Vitaliteit Consultant, Master Vitaliteit Expert, Regiomanager of Trainer.
Associate partner:
Zelfstandig professionals kunnen na de
eendaagse HCP-workshop deelnemen als
Associate partner.
Alle opleidingen en workshops worden
verzorgd door kennis- en opleidingsinstituut
Vitaliteit Groep Nederland.
Naast in hun eigen praktijk of onderneming (onder eigen naam en logo) werken HCP-partners samen
onder de naam HCP Consultancy Network, met gebruik van het HCP-logo. HCP-partners zijn
gecertificeerd door stichting IGZ Plus/Leefstijl Gezondheidszorg, werken onder licentie en worden
geaudit. Hierdoor wordt de kwaliteit van partners van het HCP Consultancy Network naar
opdrachtgevers gegarandeerd.

3

WAT
Binnen HCP Consultancy Network kunnen partners (HCP-partnership) verschillende rollen hebben:
Vitaliteit Consultant, VQ Expert, zelfstandig vakspecialist (associate partner) of strategisch partner.
Toelichting afbeelding van binnen naar buiten
Centraal het logo van HCP Consultancy Network, landelijk
netwerk van samenwerkende zelfstandig professionals.
HCP Consultancy Network is een zelfsturende organisatie
met lokale (nog te openen) ondersteunende vestigingen.
HCP staat voor Human Capital Performance, een
innovatieve methode om organisaties vitaler te maken en
te houden. Binnen HCP wordt gewerkt met de universele
MFO-vragenlijst, waarmee het VQ (VitaliteitQuotiënt)
wordt gemeten. (Zie ook volgende pagina’s en de website
www.humancapitalperformance.nl).
HCP-partner | VQ Expert
VQ Experts werken samen met de Vitaliteit Consultant binnen HCP-diensten. Zij interviewen
medewerkers (n.a.v. de antwoorden op de MFO-vragenlijst) en schrijven een individueel VQadviesrapport voor medewerkers.
Daarnaast treden zij op als vertrouwenspersoon voor de
medewerkers die aan hem of haar zijn verbonden. Via de VQapp kunnen medewerkers en VQ Expert contact hebben en
houden, bijvoorbeeld bij verander(en)de omstandigheden.
VQ Experts kunnen ook als vakspecialisten worden ingezet bij
HCP-projecten. VQ Experts zijn zelfstandig professionals, die
het certificaat VQ Expert hebben behaald. Zij werken volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Senior HCP-partner | Vitaliteit Consultant
Een Vitaliteit Consultant (VC) geeft leiding aan HCP-diensten en werkt samen met VQ Experts om door
individueel meten een collectief beeld van de organisatie te krijgen. De VC is aanspreekpunt voor de
directie van de organisatie waar Human Capital Performance wordt uitgevoerd. Een Vitaliteit
Consultant werkt nauw samen met de andere senior partners.
Gezamenlijk worden HCP-adviesrapporten opgesteld voor de directie van bedrijven (opdrachtgevers).
Hierbij worden de individuele data collectief (en anoniem!) verwerkt. Een Vitaliteit Consultant is een
zelfstandig professional die de opleidingen VQ Expert en Vitaliteit Consultant met succes heeft
afgerond.

4

Associate Partners | Zelfstandig vakspecialisten
Wat het HCP Consultancy Network zo bijzonder maakt, is dat
het niet alleen met HCP-partners samenwerkt, maar ook met
associate partners. Dit zijn zelfstandig vakspecialisten die de
HCP-workshop succesvol hebben afgerond.
Zij bieden begeleiding en/of behandeling aan individuele of
een collectief van werknemers, zoals coaching, training of
andere vorm van dienstverlening binnen de 11 werkgebieden
van het VitaliteitQuotiënt (VQ). (Zie ook afbeelding pagina 3.)
Associate Partners | Strategische partners
Behalve met deze zelfstandig associate partners wordt lokaal, regionaal of landelijk de samenwerking
aangegaan met strategische HCP-partners. Te denken valt aan arbodiensten, adviesbureaus, werving
& selectie, Human Resource Management en andere partijen die een toegevoegde waarde (kunnen)
hebben binnen het HCP Consultancy Network. Strategische HCP-partners werken vaak landelijk.
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WAAR
HCP Consultancy Network is in 2021 gestart in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland en NoordNederland. Vanaf begin 2022 bestaat het netwerk uit vier HCP-partners, onder wie twee senior
partners (senior Vitaliteit Consultant en Master Vitaliteit Expert). De laatsten zijn tevens oprichters van
het netwerk.
De missie van het HCP Consultancy Network is om van een
lokale naar regionale en vervolgens landelijke organisatie
te groeien.
Bestaande uit zelfstandig professionals die samenwerken
onder één naam. Generalisten (Vitaliteit Consultants) en
vakspecialisten die optimale resultaten bereiken voor
onze opdrachtgevers; werkgevers én werknemers.
Leefstijl Gezondheidscentra
Om alle kennis en ervaring te bundelen, ontstaan in alle
Nederlandse provincies expertisecentra voor Leefstijl
Gezondheid (LGZ). Een USP voor zowel opdrachtgevers als
deelnemende HCP-partners. Check voor meer informatie
www.leefstijlgezondheidscentra.nl.

Missie: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) dichtbij
HCP Consultancy Network heeft als visie en missie om LGZ zo dicht mogelijk bij de cliënt te brengen.
In een decennium waar alles om gemak lijkt te draaien, heeft HCP Consultancy Network de bundeling
van kennis en ervaring en toegankelijke hulp- en dienstverlening (dichtbij de cliënt) gecombineerd:
Leefstijl Gezondheidscentra, kortweg LGC’s. Deze LGC’s functioneren tevens als regionale HCP-locatie.
LGC’s zijn ideaal voor werknemers die op meerdere gebieden
begeleiding nodig hebben. Zij kunnen terecht op één locatie waar alle
expertises van ons netwerk zijn vertegenwoordigd.
Voor HCP-partners zijn LGC’s de vaste locatie van waaruit zij werken.
Flexibel, van alle gemakken voorzien, betaalbaar en altijd collega’s
beschikbaar om te overleggen of te sparren.
Flexibel: HCP-partners kunnen over een kamer beschikken in één of
meerdere LGC’s waar zij onder andere hun cliënten kunnen ontvangen.
Wanneer kamers parttime worden gebruikt, worden deze gedeeld. Via
het online reserveringssysteem boek je de kamer in die jij wilt. In het
lockersysteem kun je jouw spullen veilig opbergen.
Betaalbaar: Door efficiënte automatisering middels een pasje, gekoppeld aan een onlinesysteem, kun
je boeken wanneer je wilt en is een boekingsgraad van 80-100% mogelijk. Hierdoor is er nauwelijks
leegstand. Je betaalt alleen bij gebruik.
Van alle gemakken voorzien: Een (volwassen) LGC
voorziet in alle gemakken voor de moderne professional:
een gemeenschappelijke receptie voor alle HCP-partners
(ook associate), een ruimte om te lunchen of een
informeel gesprek te voeren, vergaderruimtes en
ruimtes om te coachen of een training te geven. De
kosten hiervan worden alleen bij gebruik doorberekend.
Daarnaast worden servicekosten betaald voor gebruik
van de kantine, schoonmaak et cetera.
Landelijke dekking
Gestreefd wordt naar een landelijke dekking in 2025 met 10-15 LGC’s verspreid over Nederland. Bij
voorkeur heeft elke provincie en hebben de vier grote steden een LGC. Vanuit Noord-Holland, Utrecht,
Noord-Brabant en Noord-Nederland worden de eerste stappen gezet om netwerken van HCP-partners
op te bouwen.
Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn, wordt het netwerk van LGC’s uitgebreid met
dependances op flexibele locaties, bijvoorbeeld in ongebruikte kantoorruimtes van strategische
partners. Dit kan tijdelijk (gedurende een project) of permanent zijn, wanneer dit onze
dienstverlening ten goede komt.

6

WAAROM
De vraag waarom jij je als zelfstandig professional zou aansluiten bij het HCP Consultancy Network is
voor een groot deel al beantwoord in dit document. Hieronder (samengevat) nog drie redenen:
1. Het HCP-concept vraagt om meerdere disciplines om tot optimalisatie van Human Capital
Performance bij onze opdrachtgevers te komen. Deze werkzaamheden worden uitsluitend
uitgevoerd door HCP-partners.
2. Als HCP-partner kun je als zelfstandig vakspecialist bij HCP-projecten worden betrokken. Een
flexibele en betaalbare ruimte binnen de beschikbare LGC’s is ook voor jouw eigen praktijk te
gebruiken.
3. Door samenwerking bouw je een kennis- en ervaringsnetwerk op, waarvan je ook in je eigen
praktijk gebruik maakt en dat toegevoegde waarde betekent voor jou als zelfstandig
vakspecialist. Gedurende jouw partnership heeft HCP een positieve invloed op jouw
omzetontwikkeling.
HCP Consultancy Network | meerdere disciplines
De basis van HCP bij bijna elke opdrachtgever is het HCP-adviesrapport. Dit rapport wordt geschreven
door een Vitaliteit Consultant met ondersteuning van een Master Vitaliteit Expert.
Om een adviesrapport te kunnen opstellen, worden
de individuele data van de MFO-vragenlijst gebruikt
(VQ). De bijbehorende interviews worden
afgenomen door VQ Experts. Bij een organisatie van
250 medewerkers worden circa drie VQ Experts
ingezet.
Afhankelijk van de grootte van de organisatie zijn bij een HCP-adviesrapport dus minimaal vijf HCPpartners betrokken. Bij een HCP-traject minimaal 10-20 partners.
HCP-traject | Tijdens en na een HCP-traject worden HCP-partners vanuit de elf deelgebieden van het
VQ (en daarbuiten) ingezet voor interventies (begeleiding, coaching, training). Dit zijn altijd
vakspecialisten en bij voorkeur aangesloten bij ons netwerk of hebben de intentie zich aan te sluiten
(bijvoorbeeld na de HCP-workshop). Afhankelijk van welke expertises nodig zijn bij een opdrachtgever,
kunnen 5 tot 25 professionals zijn betrokken bij een project. Doordat alle HCP-partners één van de
opleidingen of de workshop succesvol hebben afgerond, wordt de kwaliteit van onze diensten
geoptimaliseerd en gewaarborgd. (Zie ook: Hoe.)

7

HOE
Wanneer jij besluit aan te sluiten bij HCP Consultancy Network volgt een eerste kennismakingsgesprek
(vaak via Teams). Verloopt dit gesprek wederzijds volgens verwachting, volgt een gesprek met één of
twee van onze senior partners in fysieke aanwezigheid. Daarna zijn er drie mogelijkheden om in HCP
Consultancy Network te participeren1:
1. Partner: Eén van de voorwaarden is het volgen van de vakopleiding VQ Expert. Na succesvolle
afronding van deze opleiding kun je worden ingezet bij HCP-opdrachten als VQ Expert en/of
vakspecialist. Daarnaast kun je de MFO-vragenlijst (het VQ) in je eigen praktijk gebruiken.
2. Senior Partner: Je kiest er nu al voor om Vitaliteit Consultant (senior partner) te worden. De
opleiding VQ Expert wordt dan geïntegreerd in jouw opleidingstraject. Senior partners kunnen
deelnemen in de trojka die een LGC aanstuurt.
3. Associatie Partner: Je volgt de HCP-workshop en wordt associate partner. Na succesvolle
afronding van deze workshop heb je alle benodigde basiskennis van Human Capital Performance
in huis en kun je worden ingezet als vakspecialist bij HCP-opdrachten. Volg je na succesvolle
afronding van de HCP-workshop de opleiding tot VQ Expert, worden de kosten van de workshop
afgetrokken van de opleidingskosten.
Zowel de opleidingen als de workshop worden bij voorkeur in Noord-Nederland, Noord-Holland,
Noord-Brabant of Utrecht gegeven, maar wanneer minimaal vier zelfstandig professionals de opleiding
of workshop willen volgen, kan dit ook een locatie op aanvraag zijn. Incompany of bij strategische
partners bijvoorbeeld.
Downloads
De informatie en voorwaarden voor partnership binnen HCP Consultancy Network kun je downloaden:
https://humancapitalperformance.nl/images/HCP_Consultancy_Network_-_Brochure_werkgevers_-_2022.pdf

De informatie over de HCP-workshop voor Associate Partner kun je downloaden via onze website:
https://humancapitalperformance.nl/images/HCP_Workshop-HCP_Consultancy_Network.pdf

Onze brochure voor werkgevers kun je downloaden via:
https://humancapitalperformance.nl/images/HCP_Consultancy_Network_-_Brochure_werkgevers_-_2022.pdf

WANNEER: vanaf nu
Vanaf nu kun jij een partnership aangaan met HCP Consultancy Network en samenwerken met de
andere partners binnen dit netwerk. Jouw eigen praktijk of onderneming (KvK) participeert in het HCP
Consultancy Network. Deze samenwerking wordt, binnen een HCP-locatie, formeel vastgelegd,
bijvoorbeeld in een maatschap of besloten vennootschap (bv).

1

Lees de informatie en voorwaarden van partnership van HCP Consultancy Network.
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BENEFITS HCP PARTNERSHIP
HCP Consultancy Network is de ideale manier van samenwerken waarbij alle partners elkaar
versterken op een HCP-locatie in een Leefstijl Gezondheidscentrum (op termijn). Partnership van HCP
Consultancy Network biedt veel voordelen. Hieronder een overzicht.
Voordelen:













Al na een relatief kleine investering word je partner binnen HCP Consultancy
Network (opleiding)
Jij werkt als zelfstandig professional succesvol in jouw eigen praktijk en samen
als partner binnen HCP Consultancy Network
Jij hebt een vaste en/of flexibele werkplek binnen een moderne locatie
Door een geavanceerd systeem worden de overheadkosten laag gehouden
Binnen een LGC zijn jouw eigen activiteiten, zoals coaching, training, workshops, ook mogelijk
Toegang tot (grotere) projecten en opdrachtgevers binnen het netwerk
Door gezamenlijke inspanning meer kans op een hogere omzet dan individueel
Klankborden, sparren en intervisie op één locatie
Tientallen disciplines binnen en buiten de leefgebieden van het VQ onder één dak
LGC’s zijn een investering c.q. belegging met winstdeling
Een goed gesprek bij het koffie- en theeapparaat
Door formele samenwerking zijn er collectieve voordelen, waaronder gemeenschappelijk logo.

Nadelen:



Je dient je aan de regels binnen de VQ-licentie te houden
Jouw eco dient groter te zijn dan jouw ego: eigen belang en belang van de maatschap.

Nu ben jij aan zet
Ben jij die ondernemende zelfstandige die van een uitdaging houdt, wil samenwerken en je omzet wilt
zien groeien? Bel of mail één van de oprichters van HCP Consultancy Network.

Senior Partner / Master Vitaliteit Expert
hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl
M: 06 – 50 84 65 46

Senior Partner / Vitaliteit Consultant
martinjan.melinga@vitaliteitgroep.nl
M: 06 – 42 93 13 46.
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