
 

VACATURE VITALITEIT GROEP 

 

                                     
 

 

Vacature Vitaliteit Expert 
Een Vitaliteit Expert is een (zelfstandig) professional, die beroepsmatig te maken heeft met mensen 
met hulpvragen betreffende hun fysieke (lichamelijke) gezondheid, mentale (psychische) 
gezondheid, sociaal-maatschappelijke, financiële en/of juridische situatie. 
 
De Vitaliteit Expert is bij voorkeur een generalist die zich realiseert dat mentale, fysieke én 
omgevingsfactoren voor een groot deel bepalend zijn voor het krijgen en in stand houden van 
psychische (mentale)en/of fysieke (lichamelijke) klachten. 
 
De Vitaliteit Expert is opgeleid in het vaststellen van de Vitaliteitfactor© en het daarbij behorende 
(vraag-) gesprek. Een Vitaliteit Expert kan hiermee signaleren op welke gebieden 
problemen/klachten zijn en adviseren in het vinden van oplossingen en hoe (anders) omgegaan kan 
worden met (blijvende of terugkerende) problemen/klachten.  
 
(Zelfstandige) professionals die bij uitstek kunnen functioneren als Vitaliteit Expert staan in 
onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Wilt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, stuur dan een mail met uw meest recente CV 
naar:  
 
Hester Morsdorf (directeur) 
T: 06 – 50 84 65 46 
E: hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl 
  
Voor meer informatie over de Vitaliteitfactor© en de opleiding tot  Vitaliteit Expert verwijzen wij u 
graag naar onze websites: www.vitaliteitexpert.nl en www.vitaliteitfactor.nl.  
 
 
¹ De Vitaliteitfactor

©
 bestaat uit een digitale vragenlijst en een interview ten einde een indicatie te verkrijgen 

  op het gebied van mentale en fysieke gezondheid en de omgevingsfactoren (sociaal, maatschappelijk,   
  financieel en juridisch).  
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Over de Vitaliteit Groep 
Nadat, op initiatief van stichting Orange Monday, de Vitaliteitfactor© was ontwikkeld, bleek behoefte 
te bestaan te worden geschoold om de maximale capaciteit uit dit unieke intake- en preventie-
instrument te kunnen halen. In 2016 werd de Vitaliteit Groep als opleidingsorganisatie opgericht. 
 
Momenteel biedt de Vitaliteit Groep opleidingen in het gebruik van de Vitaliteitfactor©, o.a.: 
 
Basis opleiding Vitaliteit Expert: 
 

 Interpretatie resultaten van de digitale vragenlijst 
 Interviewtechnieken 
 Verslaglegging resultaten vragenlijst en interview 
 Maatwerkadvies 
 Opstellen begeleidings-/behandelplan 

 
Modules: 

1. Acquisitie 
2. Marketing & Sales  
3. Ondernemer, hoe word je dat 
4. Basisvaardigheden coaching 

 
De basisopleiding tot Vitaliteit Expert beslaat 3 + 1 + 3 dagen, verdeeld over 3 tot 6 maanden. Drie 
dagen basisopleiding + 1 terugkomdag + 3 modules. 
 
Gedurende de opleidingsperiode wordt u begeleid en werkt onder supervisie als Vitaliteit Expert in 
opleiding (aspirant Vitaliteit Expert). 
Ook na afronding van de basisopleiding kunt u, desgewenst, worden begeleid. 
 

 
² Zie voor actuele startdata: www.vitaliteitexpert.nl 


