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ELEVATOR PITCH – DENK ANDERS! ‘Facts en Figures’ heeft u kunnen lezen op het voorblad. 

Dit document geeft u (korte) informatie over de introductie van de Vitaliteitfactor in combinatie met 

de opleiding tot Vitaliteit Expert. Praktisch bezig zijn met een cliënt (of patiënt) in combinatie met 

logisch nadenken en vooral anders denken. Buiten de gebaande paden, ofwel: out of 

the box. De Vitaliteitfactor is een praktisch en logisch instrument om een 

intakegesprek zo breed mogelijk te houden, maar wel in een kort tijdsbestek. De 

digitale test neemt tussen de 10 en 20 minuten in beslag voor de cliënt. De Vitaliteit 

Expert kan binnen één uur achterhalen wat de oorzaken zijn van de klachten van de cliënt. Het 

gebruik van de Vitaliteitfactor verkleint de kans op een onnodige of onterechte (DSM-) diagnose.  

 

Waarom de Vitaliteitfactor - De Gezondheidszorg, Zorg, Welzijn en GGZ, allemaal verschillende 

namen ontstaan door de verzuiling binnen de Gezondheidszorg. Daarnaast is er ook nog, al of niet 

terecht, onderscheid tussen kinderen, volwassenen en ouderen (65+). De Vitaliteitfactor slaat een 

brug tussen al deze zuilen. Daarnaast wordt een belangrijk gewicht gegeven aan de 

omgevingsfactoren. Juist in de 21ste eeuw worden veel mentale en fysieke klachten (mede) 

veroorzaakt door onze omgeving. Deze omgevingsfactoren dienen dan ook bij de diagnose al te 

worden meegenomen. Dat gebeurt nu niet of nauwelijks. De Vitaliteitfactor zorgt op de korte en 

lange termijn voor een grote besparing op de almaar toenemende kosten. Denk daarbij ook aan de 

groeiende wachtlijsten. De Vitaliteit Groep ondersteunt hiermee de beweging ‘de Nieuwe GGZ’! 

 

Definitie Vitaliteit Expert - Iedereen die werkzaam is binnen het veld van de Integrale 

Gezondheidszorg naar de definitie van de Vitaliteitfactor.  Van psychiater tot spv’er in de GGZ 

(Geestelijke Gezondheidszorg), van huisarts tot fysiotherapeut in de algemene Gezondheidzorg, van 

maatschappelijk werker tot coach in de omgeving van de cliënt. Een Vitaliteit Expert is een begeleider 

of behandelaar in de Integrale Gezondheidszorg die de Vitaliteitfactor gebruikt en daar zijn 

begeleiding/behandeling op afstemt. 

 

Stichting Orange Monday Foundation – Vanuit Stichting Orange Monday is de 

Vitaliteitfactor ontwikkeld en zij is één van de initiatiefnemers van de Vitaliteit Groep. 

De Vitaliteit Groep heeft de masterlicentie verkregen en verzorgt de opleiding tot 

Vitaliteit Expert. 

 

Opleiding tot Vitaliteit Expert - De Vitaliteit Experts volgen een zesdaagse opleiding op het gebied 

van Vitaliteit en de Integrale Gezondheidszorg (i.h.k.v. en gebruik van de Vitaliteitfactor). De 

opleiding is verdeeld over 3 dagen basisopleiding en 3 dagen specifieke modules, waardoor het 

kennisniveau van de Vitaliteit Experts zoveel mogelijk gelijkwaardig is. Een jaarlijkse bijscholing 

(minimaal 1 module) is verplicht om de licentie te behouden. 

 

Samenwerking  – Door de multidisciplinaire aanpak van de Vitaliteitfactor is het praktisch en logisch 

voor de Vitaliteit Expert samen te werken voor het beste resultaat voor de cliënt. Door de 

Vitaliteitfactor heeft de cliënt zelfregie en kan, via e-Health of persoonlijk, contact houden met de 

Vitaliteit Expert die voor hem op dat moment belangrijk is. In de  21ste eeuw is Integrale 

Gezondheidzorg praktisch en logisch, zowel voor de cliënt als voor de begeleider of behandelaar! 

 

Voorjaar 2016 – Martin Jan Melinga – voorzitter en oprichter stichting Orange Monday Foundation 
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WAAROM DE OPLEIDING 

De vraag is al deels beantwoord in de Elevator Pitch die u bovenstaand heeft kunnen lezen. Stichting 

Orange Monday streeft naar Integrale Gezondheidszorg, in het bijzonder een integrale aanpak 

binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). 

Integrale Gezondheidszorg 

Het lijkt zo eenvoudig, het tegendeel is waar. Binnen de Gezondheidszorg wordt voornamelijk 

verticaal samengewerkt. Integrale Gezondheidszorg betekent dat er (ook) een horizontale 

samenwerking moet ontstaan. Dit voorkomt onnodig van-het-kastje-naar-de-muur voor cliënten en 

patiënten binnen de Gezondheidszorg. Eén simpel voorbeeld; iemand die psychosomatische klachten 

heeft (bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, rugklachten) kan zomaar meerdere behandelaars krijgen, die 

los van elkaar aan de slag gaan. Van huisarts, naar psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk 

werker of budgetcoach. De oplossing: de Vitaliteitfactor van stichting Orange Monday. 

 

Wat is de Vitaliteitfactor© 

De Vitaliteitfactor is een (digitale) test van 70 vragen gecombineerd met een 

vraaggesprek van 50 minuten met de Vitaliteit Expert, deze geeft de cliënt advies op 

basis van de scoring en het gesprek. Het perfecte intakegesprek. 

 

De Vitaliteitfactor© 

De Vitaliteitfactor en de kennis en ervaring die stichting Orange Monday hiermee heeft opgedaan de 

afgelopen 4 jaar kan niet alleen bestemd blijven voor mensen die onderdeel zijn van een 

franchiseorganisatie, te weten OMC Franchise Groep. De stichting vindt dat elke (zelfstandig) 

professional binnen de Integrale Gezondheidszorg hier gebruik van moet kunnen maken.  

 

De vraag was hoe gaan we dat doen. Het antwoord: samenwerking, een opleiding, een licentie. 

Via de Vitaliteit Groep (initiatief van stichting Orange Monday) wordt dit verwezenlijkt. 

 

De samenwerking 

Met de Vitaliteitfactor richt de Vitaliteit Groep zich in eerste instantie op de zelfstandig professional 

binnen de Integrale Gezondheidszorg. Door de werking van de Vitaliteitfactor ontstaan lokale 

samenwerkingsverbanden (= integrale gezondheidszorg), waarin met de Vitaliteitfactor wordt 

gewerkt. Binnen deze samenwerkingsverbanden is men zich bewust van wat de consequenties voor 

cliënten kunnen zijn als slechts naar één van de deelgebieden wordt gekeken.  

 

Meer informatie over de Vitaliteitfactor : http://vitaliteitexpert.nl/vitaliteitfactor 

http://vitaliteitexpert.nl/vitaliteitfactor
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Na de zomer faciliteert de Vitaliteit Groep zelfstandig professionals door samen met zzp’ers 

onafhankelijke Vitaliteit Centra in een aantal gemeenten van Nederland te realiseren.  Juist voor 

zzp’ers die werken met de Vitaliteitfactor een uitkomst om samen te komen als Vitaliteit Experts 

(werkoverleg), maar ook voor cliënten om meerdere Vitaliteit Experts op één locatie te ontmoeten. 

Een vertrouwde plek voor de cliënt en de Vitaliteit Expert. 

 

De opleiding tot Vitaliteit Expert 

De opleiding tot Vitaliteit Expert is nieuw in Nederland. Ook het ‘beroep’ Vitaliteit Expert is nieuw en 

wordt een  begrip in de Gezondheidszorg. Het leven draait om Vitaliteit in de meest brede zin van het 

woord.  

 
 

De opleiding leidt mensen op te denken in veerkracht en weerbaarheid van mensen (de cliënt) op 

het snijvlak van Mentale en Fysieke gesteldheid en de Omgeving.  Op de laatste pagina’s leest u wat 

en hoe u dat gaat leren. Basis in de opleiding is de Vitaliteitfactor. U leert in een periode van 3-6 

maanden hoe u als een expert hiermee om kan gaan, ieder op zijn eigen professionele vlak. 

Mogelijke deelnemers voor de opleiding zijn weergegeven in onderstaand schema.  

 

 
 

Uiteindelijk doel van de opleiding is dat u uw cliënten nog beter kunt begeleiden of behandelen dan 

u al deed. 

Meer informatie: http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-

expert-en-vitaliteitfactor.pdf  

http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor.pdf
http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor.pdf


                                                                                                                             
  Facts & Figures Vitaliteit Expert & Vitaliteitfactor© -  stichting Orange Monday - Versie 1.0.1 

 

 

 

De Vitaliteit Groep is een initiatief van stichting Orange Monday – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven  

KvK nummer: 56.000.871 – IBAN: NL15 INGB 0008 3338 93 – info@vitaliteitgroep.nl – www.orangemonday.nl   

 

4 

 

De licentie Vitaliteitfactor© 

Waarom een licentie? U werkt als Vitaliteit Expert geaccrediteerd door de Stichting Orange Monday 

Foundation om het gedachtegoed en de verworven kennis te beschermen. De licentie is gekoppeld 

aan de opleiding en noodzakelijk, omdat de Vitaliteitfactor grotendeels een digitaal instrument is en 

valt onder de noemer e-Health. Naast de Vitaliteitfactor zelf wordt gewerkt aan een steeds 

uitgebreidere rapportage voor de Vitaliteit Expert en de cliënt en aan een app. Mensen die 

licentiehouder zijn, mogen van al deze (waardevolle) diensten gebruik maken. 

 

Met de groei van het aantal Vitaliteit Experts wordt het aanbod van vragenlijsten de komende jaren 

verder uitgebreid. Naast een Vitaliteitfactor voor kinderen wordt ook gewerkt aan een vragenlijst 

voor ouderen.  Daarnaast worden er speciale edities van de Vitaliteitfactor ontwikkeld voor 

specifieke doelgroepen.  

 

Meer over e-Health leest u in onze Praktische Informatie.  

(http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-

vitaliteitfactor.pdf) 
 

 
 

Websites en social media 

De Vitaliteit Expert wordt ondersteund door diverse websites en een aantal social media-accounts op 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Hieronder staan de belangrijkste sites genoemd: 

 

www.orangemonday.nl  De website van Stichting Orange Monday; De Vitaliteitfactor is 

ontwikkeld op initiatief van de stichting en deze accrediteert tevens 

de opleiding. 

 

www.vitaliteitexpert.nl  De wervingswebsite voor Vitaliteit Experts – hier kunt u ook de 

“Praktische Informatie – Vitaliteitfactor en Vitaliteit Expert” 

downloaden. 

 

www.checkjevitaliteit.nl De informatiewebsite (voor consumenten) voor de Vitaliteitfactor. 

Via deze website kan de consument de GRATIS 20-vragen test doen. 

Gekoppeld aan www.vitaliteitfactor.nl  

 

www.omcfranchisegroep.nl Wanneer u voor meer begeleiding kiest, is franchise wellicht een 

optie. OMC Vitaliteit Centra (particuliere markt) of Orange Monday 

Academy (zakelijke markt). Alle franchisepartners zijn overigens 

Vitaliteit Expert en maken gebruik van de Vitaliteitfactor. 

http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor.pdf
http://orangemonday.nl/documenten/20160402-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor.pdf
http://www.orangemonday.nl/
http://www.vitaliteitexpert.nl/
http://www.checkjevitaliteit.nl/
http://www.vitaliteitfactor.nl/
http://www.omcfranchisegroep.nl/
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FACTS & FIGURES OPLEIDING 

 

Wat leert u 

Tijdens de basisopleiding tot Vitaliteit Expert wordt u de visie van Orange Monday op integrale 

gezondheid uit de doeken gedaan. U krijgt uitgelegd hoe de Vitaliteitfactor is opgebouwd en  u  

leert werken met de Vitaliteitfactor. Dit wil zeggen dat u de resultaten van de digitale vragenlijst kunt 

interpreteren, verbanden ziet en weet wanneer en hoe u doorvraagt op gegeven antwoorden.  

 

U zult in staat zijn volgens de brede definitie van integrale gezondheid eenvoudig in kaart te brengen 

met welke problemen en/of klachten uw cliënt te maken heeft. Aan de hand van de gevonden 

resultaten adviseert u uw cliënt op alle hoofd- en deelgebieden van de Vitaliteitfactor en stelt u, 

waar mogelijk in overleg met de cliënt, zo nodig een begeleidings-, dan wel behandelplan op. 

 

Wat kunt er mee 

Als Vitaliteit Expert onderscheidt u zich van collega’s door de brede, integrale visie 

op gezondheid(szorg) en het gebruik van de Vitaliteitfactor.  

 

Door de brede kijk op de gezondheid van uw cliënt (mentaal, fysiek en omgevingsfactoren) bent u in 

staat uw cliënt beter van dienst te zijn en te begeleiden naar een beter en vitaler leven. Dit kan 

betekenen dat u zelf begeleiding of behandeling geeft of dat u hierbij een collega Vitaliteit Expert 

inschakelt.   

 

Door de jaarlijkse bijscholing (minimaal 1 module) blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

de integrale gezondheidszorg en heeft u toegang tot verschillende vragenlijst, o.a. voor specifieke 

doelgroepen. Hierdoor kunt u begeleiding of behandeling bieden binnen een breder spectrum van 

klachten en problemen en een grotere doelgroep bedienen. 

 

Aantal deelnemers 

Om iedereen voldoende ruimte en aandacht te kunnen geven, is het aantal deelnemers per opleiding 

beperkt. Uitgegaan wordt van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

 

Lesgeld  

Basisopleiding ( 3 dagen + 3 modules + 1 terugkomdag) : € 1.990,- (excl. 21% btw ¹)  

Schrijft u in voor 20 mei 2016, krijgt u 25% introductiekorting op de opleidingskosten.  

Uw introductieprijs: € 1.495,- (exclusief btw).  

Voor het lesgeld ontvangt u de basisopleiding en 3 modules (2 x 3 dagen + 1 terugkomdag), een lunch 

op de opleidingsdagen en de syllabus Vitaliteit Expert. Deze syllabus kunt u later uitbreiden met de 

aanvullende modules. Wanneer u de basisopleiding en de 3 modules met goed gevolg hebt 

afgesloten, ontvangt u het certificaat Vitaliteit Expert. Met de licentie Vitaliteitfactor en het 

certificaat Vitaliteit Expert wordt  u geaccrediteerd door stichting Orange Monday. 

 

Het lesgeld dient minimaal twee weken voor aanvang van de opleiding voor 50% te zijn voldaan.  

 

¹ Opleidingskosten en/of de btw zijn verrekenbaar met uw inkomstenbelasting/omzetbelasting. 
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Data basisopleiding (3 dagen) en modules (3 dagen)¹: 

 

B1: Basis  : vrijdag 22 april t/m zo 24 april 2016 
Terugkomdag : vrijdag 3 juni 2016 
Modules : vrijdag 15 juli t/m zondag 17 juli 2016 
 

B2: Basis  : vrijdag 20 mei t/m zondag 22 mei 
 Terugkomdag : donderdag 30 juni 
 Modules : maandag 29 augustus t/m woensdag 31 augustus 
 
B3: Basis  : vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni 
 Terugkomdag : vrijdag 8 juli 

Modules : vrijdag 26 augustus t/m zondag 28 augustus 
 
B4:  Basis  : vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 

Terugkomdag : vrijdag 29 juli  
Modules : vrijdag 9 september t/m zondag 11 september  
 

B5:  Basis  : vrijdag 1 juli t/m zondag 3 juli 2016 
Terugkomdag : vrijdag 5 augustus 2016 (B4) 
Modules : vrijdag 7 oktober t/m zondag 9 oktober 2016 (B4) 

 

Locatie² 

Hoofdkantoor stichting Orange Monday/Vitaliteit Groep: Van Goyenlaan 31 te Bilthoven.  

 

De opleiders werken als duo met, idealiter, een groep van maximaal 8 deelnemers. Hierdoor wordt 

de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd. 

 

 
 

EXTRA: SUMMER CLASS 

Binnen één week de basisopleiding + 3 modules volgen en meteen als geaccrediteerd Vitaliteit Expert 

met de licentie Vitaliteitfactor aan de slag?  

Dat kan met onze Summer Class van 9 augustus t/m 14 augustus 2016². 

 

Door een andere opzet is tijdens de Summer Class het aantal deelnemers beperkt (tot maximaal 20). 

De Summer Class is slechts één keer per jaar, schrijf dus snel in!  Voor deze speciale editie wordt een 

passende locatie gekozen. Deze wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

 

¹ Data onder voorbehoud. Voor actuele data: www. http://vitaliteitexpert.nl/opleiding 
² Locatie onder voorbehoud. 
³ Verblijfkosten zijn voor eigen rekening. 
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Wie zijn uw opleiders 

De basisopleiding en de eerste modules worden verzorgd door de ontwikkelaars van de 

Vitaliteitfactor. 

 

Hester Morsdorf :  directeur Vitaliteit Groep, secretaris stichting Orange Monday, 

  psycholoog, coach, opleider, zzp’er 

 

Martin Jan Melinga :  oprichter en voorzitter stichting Orange Monday, NLP-coach en trainer,  

 Marketing & Sales specialist, MKB-adviseur, crisismanager, zzp’er 

 

Licentie Vitaliteitfactor© 

Om de licentie Vitaliteitfactor te verkrijgen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat Vitaliteit 

Expert, zoals uitgegeven door stichting Orange Monday. U heeft zowel het lesgeld als de licentie-

/servicekosten volledig voldaan, alvorens toegang te krijgen tot de digitale omgeving van de 

Vitaliteitfactor.  Licentie Vitaliteitfactor : €   495,- (introductieprijs – exclusief 21% btw)4 

Het lesgeld en de licentie-/servicekosten worden apart gefactureerd.  

 

Inschrijven 

U kunt zich direct inschrijven door het inschrijfformulier op de website in te vullen en te verzenden: 

http://vitaliteitexpert.nl/contact 

 

De basisopleiding Vitaliteit Expert in het kort: 

 

Basisopleiding Vitaliteit Expert 

Omvang 2 x 3 lessen (= 6 x ca. 6,5 uur) + 1 terugkomdag 

Duur 3 - 6 maanden 

Startdata5 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli 

EXTRA: Summer Class 9 augustus t/m 14 augustus (3 basisdagen + 3 modules) 

Lesgeld € 1990,- (exclusief 21% btw) – inclusief lunch + syllabus 

Vooropleiding Minimaal MBO-4 

Studiebelasting ca. 5 uur per week. U kunt zelf uw tempo bepalen 

Certificaat 

Heeft u de basisopleiding + 3 modules met goed gevolg 
afgesloten, ontvangt u een certificaat Vitaliteit Expert van 
stichting Orange Monday  

Accreditatie 

Heeft u de basisopleiding + 3 modules met goed gevolg 
afgesloten, wordt u erkend door stichting Orange Monday als 
geaccrediteerd Vitaliteit Expert 

 

4
 De licentie-/servicekosten bedragen vanaf het tweede jaar € 75,- per maand (excl. 21% btw). 

5 Zie voor actuele startdata: http://vitaliteitexpert.nl/opleiding 

http://vitaliteitexpert.nl/contact

