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ELEVATOR PITCH | OMDAT SAMENWERKEN LOGISCH IS  

 

“Omdat het nodig is … “, is de slogan van stichting Orange Monday, die aan de basis ligt van de 

Vitaliteit Groep. Een initiatief voor samenwerken, opleiden en begeleiden binnen een integrale 

gezondheidszorg. De Vitaliteitfactor, centraal binnen de Vitaliteit Groep, is grensoverschrijdend wat 

betreft de definities van de gezondheidszorg en is daarom baanbrekend. De slogan van de Vitaliteit 

Groep, “Omdat samenwerken logisch is!”, is de grondslag van de Vitaliteitfactor. 
 

Jaren van onderzoek heeft bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten wordt veroorzaakt door 

de fysieke gezondheid of de omgeving van degene met (mentale) klachten (en vice versa). Vandaar 

de Vitaliteitfactor. De hoofdgebieden zijn onderverdeeld in deelgebieden (zie onderstaand schema).  
 

 
 

Samenwerken door de Vitaliteitfactor 

Bij alle afgenomen Vitaliteitfactoren is tot op heden één conclusie bewezen: doordat de oorzaak van 

mentale klachten komt uit meerdere deelgebieden van de Vitaliteitfactor is het logisch dat één 

begeleider/behandelaar niet voldoende is voor voorspoedig herstel van de cliënt. Daarmee is het 

logisch dat een Vitaliteit Expert samenwerkt met één of meerdere professionals uit aanpalende 

secties van de Vitaliteitfactor. Bijvoorbeeld een coach werkt samen met een jurist, een budgetcoach, 

een fysiotherapeut en de huisarts. Hierdoor wordt voor de cliënt een snellere, kortere en 

effectievere dienstverlening gerealiseerd. Parallel in plaats van serieel. Kortom; omdat samenwerken 

logisch is.  

  

Vitaliteit Expert 

Dat een Vitaliteit Expert moet worden opgeleid om de Vitaliteitfactor af te nemen is ook logisch. Hij 

heeft tenslotte tot nu toe alleen maar te maken gehad met zijn eigen vakgebied. Dat de Vitaliteit 

Expert begeleiding nodig heeft (elke cliënt is anders) is ook logisch. De Vitaliteit Groep staat de 

Vitaliteit Expert bij, bij alles wat te maken heeft met het 

werken als zelfstandig professional. Samenwerken is bij de 

Vitaliteit Groep ook groeien naar een bloeiende praktijk. 

 

De Vitaliteit Groep voor samenwerking, opleiding en begeleiding met als basis de Vitaliteitfactor; 

integrale gezondheidszorg aangevuld met complementaire dienstverlening. Het Ei van Columbus! 

 

Martin Jan Melinga | Voorzitter stichting Orange Monday 
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INLEIDING 

 

Stichting Orange Monday staat met haar filosofie en doelstellingen aan de basis van de realisatie van 

Vitaliteit Groep Nederland. Het doel van de stichting is: “de behartiging van de belangen van mensen 

met psychische (mentale) klachten, zowel wat betreft gezondheid, herstel als hun sociaal 

maatschappelijke situatie, met als basis de realisatie van een integrale gezondheidszorg”. 
 

Sinds de oprichting in 2012 doet Orange Monday onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het 

stijgend aantal mensen met psychische klachten in Nederland. En vooral, hoe de gezondheidszorg en 

de maatschappij hiermee omgaan. Ervaringsdeskundigheid speelt hierin een grote rol. De drie 

belangrijkste uitkomsten: 
 

 Gebrek aan samenwerking tussen psychische en somatische gezondheidszorg, evenals tussen 

sociaal-maatschappelijke dienstverleners en de gezondheidszorg. Het gevolg is onder andere 

gevolgbestrijding, lange hersteltijden en “draaideurpatiënten”.  
 

 De intake (en vooral behandeling) binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is  

onvoldoende, doordat de omgevingsfactoren nagenoeg volledig ontbreken, terwijl hierin  

veelal (in zo’n 80% van de gevallen) één of meer belangrijke oorzaken is te vinden voor  

psychische klachten.  
 

 Het bewustzijn (“awareness”) van Nederlanders aangaande psychische (mentale) klachten is,  

 ondanks onze hoge wereldstandaard, laag. Preventie is daarom noodzaak en tevens  

 besparend op zorgkosten. Hoe eerder mentale klachten (zoals stress, burn-out, depressie et  

 cetera) worden geconstateerd en behandeld, hoe beter.  
 

 
 

Vitaliteitfactor 

Vanaf 2013 is de Vitaliteitfactor ontwikkeld, waarmee, in principe binnen 24 uur, alle oorzaken en 

gevolgen van klachten kunnen worden geconstateerd door een Vitaliteit Expert. Doordat de 

Vitaliteitfactor sinds januari 2016 is gedigitaliseerd, wordt een volledige rapportage op alle 11 

deelgebieden van de Vitaliteitfactor verkregen. De rapportage wordt gecombineerd met een snel, 

zuiver en uitgebreid advies van de Vitaliteit Expert. Door de snelheid worden wachtlijsten voorkomen 

en kan de cliënt snel terecht bij de hulp- of dienstverlener die hij nodig heeft, mede doordat de 
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Vitaliteitfactor aangeeft in welke deelgebieden het niet zo goed gaat, kan adequaat met de 

begeleiding of behandeling worden gestart.  

 

De Vitaliteit Expert is zelf specialist of generalist en schakelt, wanneer nodig, de hulp in van collega-

vakspecialisten om de cliënt zo snel mogelijk, in zijn eigen tempo, weer ‘boven Jan’ te krijgen. 

Samenwerking tussen hulp- en dienstverleners op de diverse vlakken binnen mentale en fysieke 

gezondheid én de sociaal-maatschappelijke domeinen is logisch en duidelijk. De Vitaliteit Expert 

fungeert hierbij als coördinator. Door de transparantie van de Vitaliteitfactor heeft de cliënt zelfregie, 

hij ziet wat nodig is en wat de resultaten voor hem zijn wat betreft zijn klachten. 

 

Vitaliteitfactor | Ei van Columbus 

De Vitaliteit Groep heeft  hiermee het ‘Ei van Columbus’. De Vitaliteitfactor is een product van logisch 

denken en is ondertussen, nog op kleine schaal, bewezen effectief. Een 100% score. De komende 

jaren zal stichting Orange Monday de resultaten wetenschappelijk laten onderzoeken, mede voor de 

zorgverzekering.  

 

De Vitaliteit Groep wacht daar niet op en gaat voor ‘evidence based’: het uitvoeren van een 

handeling (lees: de Vitaliteitfactor) door een beroepsbeoefenaar (lees: geaccrediteerd Vitaliteit 

Expert) op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over 

doelmatigheid en doeltreffendheid. De verwachting is dat wij in 2017 voldoende data hebben om de 

Vitaliteit Factor ‘evidence based’ te laten verklaren, ook voor de zorgverzekeraar. 
 

 
 De Vitaliteit Groep | Kernactiviteiten 

 
1.  Realiseren en faciliteren van lokale samenwerkingsverbanden tussen professionals, zowel  
 zelfstandige (zzp’ers) als professionals in loondienst (In-Company Vitaliteit Expert) - mede  
 door de realisatie van regionale OMC Vitaliteit Centra. 

 
2.  Verzorgen van de opleiding Vitaliteit Expert en haar specialisaties aan (zelfstandige) 

professionals en de begeleiding van deze professionals bij de uitoefening van hun praktijk of 
bedrijf (zzp). 

 
3.  Advisering organisaties, bedrijven, ondernemingen en de overheid op het gebied van 

Vitaliteit en de Vitaliteitfactor.  
 

In de hoofdstukken 2 t/m 4  van dit visie- en beleidsplan worden deze drie belangrijke pijlers van de 

organisatie toegelicht. 
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Particuliere en zakelijke markt 

Het unieke van de Vitaliteitfactor is, dat deze moeiteloos kan worden toegepast binnen zowel de 

particuliere als de zakelijke markt. De naam van de uitvoerende expert is alleen anders. De Vitaliteit 

Expert werkt in principe uitsluitend met particulieren (zorgconsumenten).  

 

De Vitaliteit Consultant is ook Vitaliteit Expert, maar tevens opgeleid om organisaties, bedrijven en 

ondernemingen te adviseren omtrent vitaliteit en ziekteverzuim. Wat betreft het laatste; de steeds 

scherper wordende regels rondom ziekteverzuim en uiteindelijk instroom in de WIA zijn grote 

kostenposten voor organisaties die voorkomen kunnen worden. De Vitaliteit Groep maakt hierbij 

voor de zakelijke markt gebruik van de OMC Vitaliteitscan. 

 

 
 

Tenslotte: de Vitaliteitfactor is de basis van een nieuwe onderneming, die baanbrekende 

veranderingen gaat realiseren voor (zelfstandige) hulp- en dienstverleners. Vernieuwing is een 

continu proces om tot verbetering te komen. De Vitaliteit Groep staat dan ook open voor 

samenwerking en nieuwe inzichten. 

 

Campagne “Check Je Vitaliteit 

Stichting Orange Monday ondersteunt sinds 21 juni 2016 de Vitaliteit Groep met de 3-jarige 

landelijke campagne ‘CHECK JE VITALITEIT’ (campagnesite, www.checkjevitaliteit.nl). De thema’s zijn 

‘Bewustzijn’ en ‘Bewust worden’. De campagne is tevens onder de aandacht gebracht van minister 

Schippers (VWS) en minister Asscher (SZW), alsmede, nu of in de toekomst, bij alle organisaties in 

Nederland, die direct of indirect met Vitaliteit of Integrale Gezondheidszorg te maken hebben.  

 

Samenvattend: de Vitaliteitfactor is een digitaal intake-instrument, waarmee in korte tijd zoveel 

mogelijk relevante informatie wordt verkregen, aan de hand waarvan parallelle begeleiding en 

behandeling wordt toegepast in het kader van Integrale Gezondheidszorg, aangevuld met 

complementaire dienstverlening. Hiervoor is samenwerking tussen professionals logisch en de 

opleiding tot Vitaliteit Expert vereist. 

 

1 augustus 2016 | Directie Vitaliteit Groep Nederland 

http://www.checkjevitaliteit.nl/
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1.  VISIE EN STRATEGIE VITALITEIT GROEP NEDERLAND 

 

Zoals vermeld in de inleiding, staat Stichting Orange Monday aan de basis van de realisatie van de 

Vitaliteit Groep. De ontwikkeling van de Vitaliteitfactor komt voort uit het gedachtegoed van de 

stichting en zij heeft Vitaliteit Groep Nederland de masterlicentie Vitaliteitfactor verleend. De 

Vitaliteit Groep heeft tot 2026 de exclusieve rechten voor het verzorgen van opleiding en  

begeleiding aan en samenwerking tussen Vitaliteit Experts.  

 

Structuur Vitaliteit Groep 

De structuur van Vitaliteit Groep Nederland is eenvoudig. Het managementteam bestaat momenteel 

uit twee personen, te weten: Hester Morsdorf – algemeen directeur en Martin Jan Melinga – 

commercieel directeur. De Vitaliteit Groep maakt tevens gebruik van externe adviseurs (zzp). 

 

De komende jaren wordt in elke provincie van Nederland een 

ondersteunend regionaal OMC Vitaliteit Centrum gerealiseerd. Deze centra 

worden via Vitaliteit Groep Nederland regionaal aangestuurd door een 

trojka van Vitaliteit Experts (zzp’ers). Deze zzp’ers zijn door opleiding en 

ervaring geschikt om een functie binnen het management uit te oefenen. 

De trojka is als volgt samengesteld: 

 

Regiomanager coördineert zowel tussen cliënten en Vitaliteit Experts als Vitaliteit 

Experts onderling. Fungeert als vestigingsmanager en waarborgt de 

kwaliteit van de Master Vitaliteit Experts. 

 

Master Vitaliteit Expert begeleidt Vitaliteit Experts bij de afname van de Vitaliteitfactor, de 

advisering en coördinatie. Waarborgt de kwaliteit van de Vitaliteit 

Experts. 

 

Vitaliteit Consultant onderhoudt contacten met en geeft advies aan organisaties, bedrijven 

en ondernemingen aangaande de zakelijke Vitaliteitfactor, de OMC 

Vitaliteitscan, en voert deze Vitaliteitscan samen met collega Vitaliteit 

Experts uit. 

 

De Vitaliteit Groep kiest bewust voor ondernemende zelfstandige professionals. Door samen te 

werken op één locatie wordt een hoger bedrijfsresultaat gerealiseerd per zzp’er en ontstaat een 

zelfstandige locatie. Ieder lid van de trojka heeft de basisopleiding Vitaliteit Expert met goed gevolg 

afgerond en één van de specifieke, voor de functie relevante, aanvullende opleidingen gevolgd. 

 

Vitaliteit Groep Nederland voert het management op alle zaken, die buiten de inhoudelijke 

werkzaamheden van de Vitaliteit Expert om gaan, zoals administratie, verhuur van ruimtes 

enzovoort. Voor de realisatie van de OMC Vitaliteit Centra zijn stichting Orange Monday en de 

Vitaliteit Groep in gesprek met partijen die de panden en de exploitatie gaan realiseren. De Vitaliteit 

Groep faciliteert haar Vitaliteit Experts. Samen sterker! 
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Missie en Visie Vitaliteit Groep Nederland 

Om weer te geven wat de missie en visie van de Vitaliteit Groep is, worden drie essentiële vragen 

beantwoord:  

 

1. WHY | Wat is de ‘waarom’ van de organisatie 

Er moet betere (effectievere), snellere en kortere, en dus goedkopere, behandeling en/of begeleiding 

komen voor patiënten/cliënten binnen de Integrale Gezondheidszorg (Mentaal, Fysiek, Omgeving), 

waarbij de resultaten van de Vitaliteitfactor leidend zijn. 

 

Dit wordt bereikt wanneer meer (zelfstandige) professionals (hulp- en dienstverleners) volgens de 

filosofie van de Integrale Gezondheidszorg gaan werken (parallel behandelen/begeleiden) en buiten 

hun eigen vakgebied samenwerken. Het ontstaan van de Vitaliteit Expert verklaard. 

 

2. HOW | Wat is de ‘hoe’ van de organisatie 

Een Vitaliteit Expert is een specialist in zijn vakgebied (één van de 11 deelgebieden), die een brede 

kijk heeft  om de Vitaliteitfactor af te kunnen nemen bij een cliënt, hem te voorzien van een 

uitgebreide rapportage, advies en parallelle begeleiding/behandeling biedt op meer (levens-) 

gebieden (door samenwerking). 

 

Hiervoor is een 7-daagse post-hbo-opleiding tot Vitaliteit Expert ontwikkeld. Tijdens 

deze opleiding worden een brede kijk (intake) en behandeling geïntroduceerd, 

alsook begeleiding/behandeling die parallel i.p.v. serieel verloopt. 

Begeleiding/behandeling is hierdoor completer (complementair) en effectiever 

(zowel op de korte als lange termijn) en daarmee korter en goedkoper. 

 

Wanneer de Vitaliteitfactor in alle geledingen van de Gezondheidszorg wordt gebruikt, zijn 

besparingen van 10-20% op de huidige zorgkosten mogelijk (2015: 100 miljard totale kosten 

Gezondheidszorg volgens CBS-cijfers). 

 

3. WHAT | Wat is de ‘wat doet’ de organisatie 

De Vitaliteit Groep is er op gericht om haar doelstelling, een integrale Gezondheidszorg gecreëerd 

door de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor, te realiseren.   

De Vitaliteit Groep doet dit o.a. door: 

 

1. faciliteren van samenwerking (ondermeer door realisatie OMC Vitaliteit Centra), bieden van 

opleiding en begeleiding van professionals (o.a. Vitaliteit Expert)  

2. advisering en voorlichting organisaties, bedrijven, ondernemingen en de overheid aangaande 

Vitaliteit en onder andere het terugdringen van ziekteverzuim. 

 

In de volgende hoofdstukken leest u achtereenvolgens meer over het faciliteren van samenwerking 

(hoofdstuk 2), de opleiding (hoofdstuk 3) en begeleiding (hoofdstuk 4). 
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Vitaliteit Groep | Visie  

Samenwerking tussen professionals op basis van de Vitaliteitfactor. Door de opleiding Vitaliteit 

Expert zijn deze professionals in staat met de Vitaliteitfactor samen te werken op de drie 

hoofdgebieden, die onmiskenbaar met elkaar zijn verbonden (Mentaal, Fysiek en Omgeving). Zonder 

de Vitaliteitfactor komt deze samenwerking nauwelijks tot stand. Het gevolg: miskende cliënten en 

patiënten en het fenomeen ‘draaideurpatiënt’, omdat een cliënt meerdere keren terugkomt met 

dezelfde klachten. Met name in de GGZ is dit een bekend ‘verschijnsel’, helaas. 

 

Visie 2016 

De Vitaliteitfactor is reeds in 2013 ontwikkeld en in de jaren daarna doorontwikkeld en getoetst. In 

januari 2016 was het mogelijk de Vitaliteitfactor digitaal te berekenen en hierdoor geschikt om op de 

markt te brengen. De opleiding Vitaliteit Expert was in maart 2016 gereed en een maand later zijn de 

eerste professionals aan de opleiding begonnen (pilot). 

 

De Vitaliteitgroep, met meer dan 25 jaar ervaring in ondernemerschap (ook als zzp’er), ziet de 

Vitaliteitfactor als sleutel tot samenwerking tussen zzp’ers. De zzp’er of professional in loondienst 

kan de opleiding volgen en veel kennis en ervaring opdoen aangaande de werkwijze van Integrale 

Gezondheidszorg. Met de licentie kunnen zij ook daadwerkelijk de Vitaliteitfactor afnemen. 

 

Als licentiehouder heeft de Vitaliteit Expert de vrijheid (ook qua frequentie) de Vitaliteitfactor in te 

zetten. Wanneer een professional kiest voor de Vitaliteitfactor, dan kiest hij voor samenwerking. Het 

is maar zelden dat aan de hand van de Vitaliteitfactor klachten worden gedetecteerd, die door 

slechts één professional kunnen worden aangepakt. 

 

Aantal Vitaliteit Experts 

Voor het jaar 2016 rekent de Vitaliteit Groep op 25 Vitaliteit Experts (ultimo december). Dat 

betekent vanaf 1 juli 2016 een aanwas van 20 Vitaliteit Experts, ofwel: 4 trainees per maand.  

In juli is gestart met een wervingscampagne in de provincie Utrecht (pilot), Zuid-Holland (Den Haag) 

en Overijssel (Zwolle).   

 

Sinds de zomer wordt landelijk campagne gevoerd via de websites 

www.checkjevitaliteit.nl,  www.vitaliteitfactor.nl en www.orangemonday.nl. De 

huidige Vitaliteit Experts vinden mensen in hun netwerk die willen aansluiten of 

willen samenwerken door gebruik te maken van elkaars diensten. 

 

Aantal Vitaliteitfactoren 

De eerste Vitaliteitfactoren zijn sinds de zomer berekend en uitgevoerd. De huidige Vitaliteit Experts 

zijn vooral pioniers in een nieuwe markt die Integrale Gezondheidszorg heet. Het verkopen van de 

Vitaliteitfactor is geen doel op zich, ook vervolgtrajecten leveren omzet op voor de Vitaliteit Expert.  

 

De 2e helft van 2016 wordt gebruikt, met de middelen die de Vitaliteit Groep heeft, om de 

naamsbekendheid te vergroten. Stichting Orange Monday geniet al een naamsbekendheid binnen de 

GGZ, maar nog niet daarbuiten. 

http://www.checkjevitaliteit.nl/
http://www.vitaliteitfactor.nl/
http://www.orangemonday.nl/
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Visie 2017 

In dit jaar wordt de Vitaliteit Groep uitgebouwd naar een landelijke organisatie. Met de 25 Vitaliteit 

Experts (VE’s) van ultimo 2016 kan een groei met 100 (of meer) VE’s  worden gerealiseerd. In de 

plannen is uitgegaan van 125 Vitaliteit Experts per ultimo 2017. 

 

Gemiddeld zijn dat 10 Vitaliteit Experts per provincie. Wij gaan er vanuit dat elke VE samenwerkt met 

5-10 verschillende andere professionals binnen één werkgebied. Dat betekent bij 10 VE’s dat wordt 

samengewerkt door 100 professionals. Deze 100 professionals hoeven niet allemaal Vitaliteit Expert 

te zijn. Landelijke werken dan ongeveer tussen de 1.000 en 1.500 professionals samen. Deze 

samenwerking komt bij een juiste manier van werken tot een maximale reciprociteit.  

 

Midden | Noord en Zuid-Nederland 

Nederland is opgedeeld in 3 regio’s (zones) met elk 4 provincies. Het is logisch de eerste OMC 

Vitaliteit Centra centraal in deze regio’s te starten, op het moment van schrijven in Utrecht, Den 

Haag en Zwolle. Vanuit deze 3 regio’s (zie pagina 15) wordt gewerkt aan landelijke dekking, zodat 

eind 2018 in elke provincie minimaal één regionaal OMC Vitaliteit Centrum is geopend.  

 

Aantal verkochten Vitaliteitfactoren 

In het eerste volledige (boek-)jaar van de Vitaliteit Groep is de verwachting zo’n 6.000 

Vitaliteitfactoren te verkopen. Dat is gemiddeld ongeveer 6 stuks per maand per VE. Hoe actiever de 

Vitaliteit Expert, hoe meer hij verkoopt. Door het aantal verkochte VF’s stijgt de vraag naar Master 

Vitaliteit Experts. Eind 2017 zijn ongeveer 5 - 6 parttime Master Vitaliteit Experts actief. Deze worden 

gekoppeld aan de OMC Vitaliteit Centra in hun regio. 
  

 
 

Zorgverzekering  

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de Vitaliteitfactor via de zorgverzekering vergoed te krijgen. 

De resultaten van de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017 geven voldoende 

onderbouwing om serieus in gesprek te gaan met zorgverzekeraars.  

 

Zakelijke markt 

Vanaf de tweede helft van 2016 is gezaaid binnen de zakelijke markt. De verwachting is hier in de 

eerste helft van 2017, maar in ieder geval in de tweede helft (vanaf september) succes mee te 

hebben. Ziekteverzuim door (werk)stress behelst ongeveer 50% van alle ziekteverzuim in Nederland.  
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Visie 2018 – 2020 

Nadat de basis is gelegd in 2016/2017 groeit de Vitaliteit Groep in de jaren 2018 t/m 2020 uit tot 

landelijk specialist binnen de Integrale Gezondheidszorg, zowel in de particuliere als de zakelijke 

markt. De Vitaliteitfactor is een begrip geworden, waarmee eind 2020 tussen de 500 en 1.000 

professionals werken. Het netwerk groeit in die jaren tot zo’n 10.000 mensen, die regelmatig gebruik 

maken van de diensten van de Vitaliteit Expert en vice versa. 

 

In nagenoeg alle steden boven de 100.000 inwoners is een regionaal OMC Vitaliteit Centrum. In de 

kleinere plaatsen maken Vitaliteit Experts gebruik van lokale vestigingen. Eind 2020 zijn er meer dan 

200.000 Vitaliteitfactoren berekend. Veel bedrijven, maar ook particulieren maken gebruik van de 

mogelijkheid tot een jaarabonnement.  

 

De 3-jarige campagne “Check Je Vitaliteit” is in 2019, wegens succes,  verlengd met nog eens 5 jaar. 

Preventie staat op de agenda en wordt steeds belangrijker in Nederland. Omdat het nodig is!  

 

 
 

De slogan “Halve Zorg is Geen Zorg!”, die in 2016 is geïntroduceerd, heeft resultaat gehad. De 

Vitaliteit Groep werkt steeds meer samen met GGZ- en zorginstellingen, huisartsen en ziekenhuizen. 

Deze organisaties maken gebruik van zelfstandige Vitaliteit Experts of hebben steeds meer een 

Vitaliteit Expert (in-company) in huis. 
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2.  SAMENWERKEN DOOR DE VITALITEITFACTOR 

 

Een breed scala aan professionals kan Vitaliteit Expert worden (zie onderstaand schema). Dit is ook 

nodig. Bij steeds groeiende ziektekosten is de Vitaliteitfactor dé oplossing. De Gezondheidszorg is nu 

nog gevolg-/symptoombestrijdend, wat niet zelden in het nadeel is van de cliënt. Helaas zijn hier 

(nog) onvoldoende cijfers over bekend. Feit blijft dat bijna iedere professional (met name binnen de 

GGZ), door gebrek aan informatie, jaarlijkse meerdere foutieve of onvolledige diagnoses per cliënt 

stelt. Dat kan niet de bedoeling zijn van een goed functionerende Gezondheidszorg. 
 

 
  

Kort voorbeeld 

Een man heeft depressieve klachten. Hij komt bij de huisarts en wordt doorverwezen naar de GGZ. 

Daar wordt de behandeling gestart. De klachten worden minder, maar steken later weer stevig op. 

Veel later blijkt dat de man, naast een scheiding, ook nog eens ernstige financiële problemen heeft en 

al twee jaar zijn kinderen niet mag zien. Door de privésituatie komt ook zijn werk in het gedrang en 

ontslag dreigt door zijn vele ziekteverzuim.  

 

Deze man had, wanneer hij, voordat hij naar de huisarts was gegaan, de Vitaliteitfactor had laten 

berekenen in een andere situatie gezeten. De GGZ gaat niet aan de slag met scheidingen, financiële 

of juridische problematiek. De GGZ gaat niet mee met de man naar zijn werkgever. De GGZ lost geen 

financiële of juridische problemen op, maar bestrijdt gevolgen. In verband met de huidige wet- en 

regelgeving kan de GGZ ook niet anders. 

 

Samenwerking is essentieel voor de cliënt 

Samenwerken is één van de moeilijkste zaken binnen de Gezondheidszorg, zeker als deze integraal 

wordt. De scheiding fysiek en mentaal bestaat al meer dan 100 jaar. Daarnaast is seriële 

(achtereenvolgende) behandeling op dit moment nog standaard in Nederland, terwijl parallel 

(tegelijkertijd) de standaard moet gaan worden.  

 

Dit kan doordat door de Vitaliteitfactor bijna automatisch een samenwerking ontstaat, terwijl elke 

professional binnen zijn eigen praktijk (of organisatie) werkzaam is en blijft. De professional behoudt 

zijn zelfstandigheid, identiteit en gaat met de merknaam Vitaliteitfactor en titel Vitaliteit Expert 

werken. De ideale vorm van samenwerking! 



 

__________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

Vitaliteit Groep – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 
KvK nummer: 56943423 – IBAN: NL09 INGB 0008 0079 84 

Contact: info@vitaliteitgroep.nl Website: www.vitaliteitgroep.nl 

 

 

12 

Als we terug gaan naar het voorbeeld van de man. Hij kan op drie terreinen, in zijn eigen tempo, 

parallelle begeleiding krijgen voor een maximaal resultaat. Bijvoorbeeld: een coach (psycholoog) , een 

mediator en een budgetcoach. De coach kan ook met hem mee naar zijn werkgever. Binnen enkele 

weken kan de situatie zodanig geneutraliseerd worden dat de depressie afneemt en ook wegblijft. 

 

Samenwerken is essentieel voor de professional 

Dat het voor de cliënt logisch is, werd door Plato zo’n 

2.500 jaar geleden onderschreven. Hoezo is integrale 

of holistische Gezondheidszorg nieuw? 

 

Integrale gezondheidszorg, zeker in combinatie met 

complementaire dienstverlening, vraagt om 

samenwerking. Het fenomeen psychosomatische 

klachten (mentale oorzaak  met fysieke gevolgen) 

neemt hand over hand toe. Veel professionals (bv. de fysiotherapeut en de huisarts of POH) weten 

niet goed raad met deze klachten. De cliënt of patiënt gaat van het kastje naar de muur (zolang de 

zorgverzekeraar betaalt). 

 

Niet één professional kan alles alleen. Meer professionals betekent meer kennis en wordt breder 

gekeken naar de klachten en hun oorzaken, waardoor de cliënt breder en beter (complementair) kan 

worden behandeld. Daardoor kunnen professionals beter floreren, krijgen een goede naam en is de 

omzet navenant. Mond-tot-mondreclame werkt nog altijd het best anno 2016. 

 

Samenwerking | Welke vorm 

De visie van de Vitaliteit Groep is gericht op lokale, regionale en landelijke samenwerking door 

middel van de Vitaliteitfactor. De Vitaliteitfactor is de basis om professionals uit 11 verschillende 

branches binnen de integrale Gezondheidszorg  en complementaire dienstverlening samen te laten 

werken. Uitgangspunt van de samenwerking is, zoals eerder genoemd, zelfstandigheid (juridisch en 

financieel), behoud van eigen identiteit en werken onder twee namen, die van de eigen praktijk (of 

organisatie) en onder de naam Vitaliteit Expert of één van de andere functies (Master Vitaliteit 

Expert, Vitaliteit Consultant, Regiomanager). 

 

Samenwerken | Op welke manier 

De Vitaliteit Groep staat open voor (bijna) alle manieren van samenwerking. Gezien het feit dat 

ongeveer een kwart van de beroepsbevolking flex of als zzp’er werkt, zijn er op dit moment veel 

mogelijkheden. De Vitaliteit Groep functioneert als facilitaire organisatie. Ten eerste de 

Vitaliteitfactor (inclusief kennis, ervaring  en software), ten tweede met (commerciële) begeleiding 

van zelfstandige professionals en als derde, door te faciliteren met locaties waar zp’ers met elkaar 

kunnen samenwerken.  

 

Daarnaast is samenwerking mogelijk met bestaande organisaties, die gebruik willen maken van de 

diensten van onze Vitaliteit Experts. Te denken valt aan werkgevers, arbodiensten, gemeenten, UWV, 

re-integratieorganisaties, werving en selectiebureaus, kortom alle organisaties die zich direct bezig 
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houden met hulp- en dienstverlening. Dus ook huisartsen zorginstellingen, GGZ-instellingen, 

welzijnszorg, ziekenhuizen en alle vrije beroepen op het gebied van Integrale Gezondheidszorg. 

 

 
 

De Vitaliteitfactor verbindt door haar samenwerking meer dan 2 miljoen mensen, die werkzaam zijn 

binnen de Integrale Gezondheidszorg aangevuld met complementaire dienstverlening, zowel als 

zzp’ers als in loondienst. De Vitaliteitfactor, omdat samenwerken logisch is. 
 

Samenwerken | Lokale Vitaliteit Groep 

Rondom een geaccrediteerde Vitaliteit Expert wordt samenwerking gevonden met  lokale (zzp) 

specialisten uit de drie hoofdgroepen Mentaal, Fysiek en Omgeving. Deze specialisten worden 

ingezet als de resultaten van de Vitaliteitfactor daarom vragen. Deze specialisten kunnen ook de 

opleiding Vitaliteit Expert volgen. Zij kunnen ook kiezen om alleen samen te werken met de 

geaccrediteerde Vitaliteit Expert. Zo ontstaat een lokale Vitaliteit Groep. 

 

 
 

In de grote steden kunnen, wanneer door meer Vitaliteit Experts wordt samengewerkt, meerdere 

van dit soort lokale Vitaliteit Groepen ontstaan. Uiteraard werken deze Vitaliteit Groepen dan ook, 

wanneer daar behoeft aan is, met elkaar samen zodat één grote regionale Vitaliteit Groep ontstaat 

waarbinnen alle ruim 30 beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Op dat moment wordt de realisatie 

van een regionaal OMC Vitaliteit Centrum voor iedereen interessant. 

 

Voor de samenwerking met de Vitaliteit Experts (lees: Vitaliteitfactor) is de licentievorm (van de 

Vitaliteitfactor) logisch. Zoals eerdere gezegd: niet iedere professional of organisatie die samenwerkt 

binnen een lokale Vitaliteit Groep hoeft de opleiding te volgen en de licentie af te nemen. 
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Eendaagse workshop: Samenwerken door Vitaliteitfactor 

Professionals die willen samenwerken binnen een lokale Vitaliteit Groep maar nog niet weten of zij 

de opleiding Vitaliteit Expert willen volgen, kunnen  zich eveneens aanmelden bij de Vitaliteit Groep. 

Binnen een groep van 25 professionals zijn in principe 5 geaccrediteerde Vitaliteit Experts voldoende.  

 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze filosofie en de methode van de Vitaliteitfactor is de 

eendaagse kennismakingscursus ontwikkeld (zie ook hoofdstuk 3 en 6), waardoor nog gemakkelijker 

samengewerkt kan worden met een Vitaliteit Expert. Kennis en ervaring worden door de Vitaliteit 

Groep graag gedeeld, omdat samenwerken logisch is, maar dan moet je wel weten hoe! 

 

 
 

Samenwerken | Licentie Vitaliteitfactor 

Iedere Vitaliteit Expert tekent, nadat hij de opleiding succesvol heeft afgerond en is geaccrediteerd 

door stichting Orange Monday, de basislicentieovereenkomst voor één jaar. Na dat jaar is de 

overeenkomst per maand opzegbaar.  

 

Gekozen is voor een licentievorm in plaats van franchise, coöperatie of een andere vorm van 

samenwerken. De basislicentie is voor het actief gebruik van de Vitaliteitfactor. Het is geen licentie 

tot samenwerking. Professionals die de opleiding Vitaliteit Expert niet volgen, kunnen ook gewoon 

met Vitaliteit Experts samenwerken. Dit kan per lokale Vitaliteit Groep worden vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. Vitaliteit Groep Nederland faciliteert daarin, waar nodig.  

 

De resultaten van de Vitaliteitfactor bepalen tenslotte, in samenspraak met de cliënt, welke 

professionals met elkaar samenwerken. Dit is een natuurlijk en logisch proces.  

 

Samenwerken | Uitgebreide licentie Vitaliteitfactor  

Zoals gesteld in hoofdstuk 1, heeft Vitaliteit Groep Nederland een platte organisatiestructuur. Ten 

einde een kwalitatief hoogwaardig, landelijk netwerk van Vitaliteit Experts te realiseren, is gekozen 

voor lokale en regionale organisaties. 

 

Master Vitaliteit Experts, Vitaliteit Consultants en regiomanagers gaan de uitgebreide licentie aan.  

 

Zoals eerder omschreven, ontstaan eerst lokale Vitaliteit Groepen in heel Nederland. Wanneer er 

meer van dit soort groepen zijn, wordt gewerkt aan een regionale Vitaliteit Groep. In eerste instantie 

hebben wij Nederland verdeeld in 3 logische regio’s, noord, midden en zuid, met elk 4 provincies. In 

de loop van 2017 worden de regio’s, naar behoefte, gesplitst in individuele provincies. 
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Voorbeeld: Vitaliteit Groep Noord-Nederland (Zwolle) is het startpunt voor de uitrol van lokale en 

regionale Vitaliteit Groepen in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Zo is dat 

ook opgezet voor Midden- en Zuid-Nederland. 
 

 
 

Samenwerken | Regionaal management 

Een Vitaliteit Expert is onafhankelijk en heeft meestal een eigen praktijk. Wanneer blijkt dat de 

Vitaliteit Expert meer verbonden wil zijn met de Vitaliteit Groep en er is voldoende ruimte voor groei, 

kan de Vitaliteit Expert zich specialiseren voor één van de trojkafuncties of als trainer (zie ook 

hoofdstuk 3 | opleiding). 

 

De Vitaliteit Experts die binnen de trojka werkzaam zijn, zijn altijd Vitaliteit Experts die de opleiding 

hebben afgerond en een nieuwe uitdaging willen aangaan. Voordeel voor de Vitaliteit Groep is dat zij 

de Vitaliteit Experts meestal al 6 maanden of langer kent en met hen heeft samengewerkt.  

 

De ideale trojka bestaat uit een Regiomanager, een Vitaliteit Consultant en een Master Vitaliteit 

Expert, die samen met het management van Vitaliteit Groep Nederland het regionale centrum vorm 

gaat geven.  
 

 
 

De Regiomanager en de Vitaliteit Consultant onderhouden de (commerciële) contacten met het 

bedrijfsleven. Naar schatting 50% van de Vitaliteitfactoren die in 2018 worden verkocht, komen uit 

de business-to-business markt. De omzet die hierdoor wordt gegenereerd, is te zijner tijd een 

belangrijk ‘vast’ onderdeel van de omzet van de betrokken Vitaliteit Experts.  De Master Vitaliteit 

Expert begeleidt en adviseert de Vitaliteit Expert bij het gebruik van de Vitaliteitfactor. 
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3.   OPLEIDING VITALITEIT EXPERT  

 

Waarom de opleiding tot Vitaliteit Expert 

Een uniek product, de Vitaliteitfactor, vraagt om een nieuwe opleiding. Op dit moment is er niet één 

opleiding in Nederland, die zo aansluit op de vraag naar Integrale Gezondheidszorg, aangevuld met 

complementaire dienstverlening. De opleiding is een belangrijke USP (unique selling point) voor 

zelfstandige professionals om zich te onderscheiden ten opzichte van andere professionals.  

 

 
 

Wie is de Vitaliteit Expert 

De Vitaliteit Expert is iemand die Integrale Gezondheidzorg een warm hart toedraagt en ook breed 

sociaal-maatschappelijk naar de omgevingsfactoren van de cliënt kijkt. Een Vitaliteit Expert is vaak 

een specialist (qua opleiding en ervaring) en is generalist geworden of wil dit worden. Een Vitaliteit 

Expert ziet het brede spectrum van mogelijke oorzaken, analyseert de klachten van de cliënt (en de 

uitslag van de Vitaliteitfactor) en geeft een gedegen (complementair) advies. 
 

Het advies resulteert in een begeleidings- of behandelplan, waarbij de eigen regie van de cliënt 

centraal staat, symptomen worden opgelost (voor zover mogelijk) en de oorzaken worden 

aangepakt, zodat herhaling van de klachten tot een minimum wordt beperkt. Dit alles zonder 

onnodige wachttijden en in het tempo van de cliënt. Samenwerking met andere Vitaliteit Experts (of 

gelijkgestemde collega’s) is essentieel om voor de cliënt tot een maximaal resultaat te komen. De 

opleiding geeft samen met de basislicentie Vitaliteitfactor alle instrumenten in handen voor een 

brede en volledige intake en begeleiding/behandeling van cliënten binnen de Integrale 

Gezondheidszorg. 

 

Over de opleiding Vitaliteit Expert 

Op dit moment wordt langzaam maar zeker Integrale Gezondheidszorg een begrip. Echter, de 

toepassing binnen de gehele Gezondheidszorg zal waarschijnlijk nog decennia op zich laten wachten, 

al is het alleen maar omdat opleidingen rigoureus dienen te worden aangepast.  

 

Grote instellingen binnen de geestelijke en somatische Gezondheidszorg werken daarom ook nog 

steeds niet met elkaar samen of juist volledig langs elkaar heen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

vele mensen die psychosomatische klachten hebben en van het kastje naar de muur worden 

gestuurd. Grote instellingen zijn over het algemeen ook niet de instellingen waar verandering wordt 

gecreëerd. Daar zijn zelfstandige of vrijgevestigde professionals flexibeler in.  
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 De opleiding tot Vitaliteit Expert laat een nieuwe definitie van Gezondheidszorg zien, namelijk in de 

meest brede zin van het woord: mentaal, fysiek en omgevingsfactoren, ofwel: Integrale 

Gezondheidszorg. Tijdens de opleiding maakt de trainee kennis met alle facetten van Integrale 

Gezondheidszorg en de mogelijkheden die hij als begeleider heeft om samen met andere Vitaliteit 

Experts te zorgen voor maximale vitaliteit (gezondheid) van cliënten, binnen alle deelgebieden van 

de Vitaliteitfactor.  

 

De trainee kan de kennis en ervaring die hij door de opleiding opdoet, gebruiken in zijn huidige 

praktijk, maar ook in de rol van adviseur naar derden, zoals gemeenten, opdrachtgevers, collega-

zzp’ers,  et cetera. Anno 2016 is het grootste voordeel van deze opleiding, het feit dat de zzp’er zich 

onderscheid van zijn collega’s. Integrale Gezondheidszorg is een belangrijke USP (unique selling 

point) en de Vitaliteitfactor kan worden toegepast bij ieder intakegesprek. Bijna altijd een besparing 

van kosten op de normale intake. Bovendien krijgt de zzp’er veel meer informatie over zijn cliënt en 

de cliënt over zichzelf. 

 

 
 

Voordelen opleiding Vitaliteit Expert: 

 

 Werken met de Vitaliteit is een USP en onderscheidt u van uw collega-zzp’ers 

 Ontwikkelen brede visie van Integrale gezondheidszorg 

 Bredere en daardoor effectievere begeleiding/behandeling voor uw cliënten 

 Een breder scala aan diensten kunnen bieden, waardoor uw (potentiële) 

cliëntenbestand vergroot 

 Samenwerking met collega Vitaliteit Experts en zpp’ers met een ander specialisme 

 Intervisie en supervisie 

 Door samenwerking meer kans op grotere opdrachten  

 Begeleiding 

 

Tot medio 2017 is het volgen van de opleiding alleen mogelijk via de Vitaliteit Groep.  

 

De Praktische informatie is te downloaden via: 

https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-

vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf 

 

https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
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Voor wie is deze opleiding  

De opleiding Vitaliteit Expert is bij uitstek geschikt voor zp’ers binnen de Integrale Gezondheidszorg 

(volgens de definitie van de Vitaliteit Groep). De zp’er is flexibel en deskundig. De zp’er is eerder 

bereid een ander pad te kiezen dan de ‘grote’ concurrenten en zo voor een maximaal resultaat voor 

zijn cliënt te zorgen. Dat bereikt hij door gebruik te maken van de Vitaliteitfactor en, waar mogelijk, 

te kiezen voor een integrale en parallelle begeleiding van zijn cliënt.  
 

Werknemers binnen praktijken, organisaties en ondernemingen binnen en buiten de (Integrale) 

Gezondheidszorg zijn uiteraard ook van harte welkom (In-Company Vitaliteit Experts). Juist bij 

grotere organisaties is het nuttig een Vitaliteit Expert ‘in huis’ te hebben. Bij deze In-Company 

Vitaliteit Experts wordt de coördinatie van betrokken zorg- en dienstverleners (Vitaliteit Experts uit 

aanvullende deelgebieden) via de Vitaliteit Groep verzorgd. 
 

 
 

De basis van iedere Vitaliteit Expert is dat hij/zij een opleiding op hbo- of wo-niveau heeft genoten of 

dat hij/zij door ervaring deze kennis heeft vergaard. Ervaringsdeskundigen hebben eveneens de 

mogelijkheid de opleiding te volgen. Neem gerust contact met ons op als u twijfelt. 

 

Opleidingstrajecten 

Teneinde de bedrijfsdoelstellingen te halen, heeft de Vitaliteit Groep een breed assortiment van 

opleidingen ontwikkeld. Deze opleidingen, soms over een periode van 2 jaar, zijn gericht op een 

breed samenwerkingsplatform binnen de Integrale Gezondheidszorg, maar vooral ook daarbuiten.  

 

 

 

Specialisatie is mogelijk door het volgen van aansluitende modules op de basisopleiding tot Vitaliteit 

Expert.   



 

__________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

Vitaliteit Groep – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 
KvK nummer: 56943423 – IBAN: NL09 INGB 0008 0079 84 

Contact: info@vitaliteitgroep.nl Website: www.vitaliteitgroep.nl 

 

 

19 

De Vitaliteit Groep biedt 6 specifieke opleidingstrajecten:  
 

1. Vitaliteit Expert basisopleiding van 7 dagen. De professional haalt in een periode van 

ongeveer 3 maanden (in zijn eigen tempo) het certificaat Vitaliteit 

Expert. 
 

2. Master Vitaliteit Expert beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat hij 

andere Vitaliteit Experts kan begeleiden en adviseren.  
 

3. Vitaliteit Consultant beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat hij 

andere Vitaliteit Experts kan aansturen. De consultant is thuis in het 

bedrijfsleven en/of de overheid. De consultant ziet de verbanden 

tussen vitaliteit en het behalen van de doelstellingen van een 

organisatie. 
 

4. Trainer geeft trainingen aan medewerkers binnen organisaties en bedrijven 

of aan particulieren via de Vitaliteit Centra. De opleiding is zo 

afgestemd dat, na de opleiding, beide doelgroepen bereikt kunnen 

worden. 
 

5. Regiomanager beheerst alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor, zodanig dat hij 

andere (Master) Vitaliteit Experts kan aansturen. De opleiding tot 

Regiomanager is bedoeld om een (OMC) Vitaliteit Centra te kunnen 

leiden en sturen. Deze opleiding is uitsluitend bedoeld voor 

ondernemende professionals in de Integrale Gezondheidszorg. 
 

6. Train de Trainer In 2017 worden de opleidingen door heel Nederland aangeboden, in  

 ieder geval waar een (OMC) Vitaliteit Centrum is. Ter ondersteuning 

 van de  trainers van de Vitaliteit Groep worden professionals  

 opgeleid de opleiding, onder supervisie van de Vitaliteit Groep, te  

 kunnen geven. Vaak zijn dit mensen die de Consultants-, Trainers- of 

Regiomanager- opleiding hebben afgerond en actief zijn met de 

Vitaliteitfactor. 
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4.  BEGELEIDING VITALITEIT EXPERT | ZZP’ER 
 
Opleiding en begeleiding: twee woorden die van groot belang zijn binnen Vitaliteit Groep Nederland. 

In het vorige hoofdstuk is opleiding ter sprake gekomen. In dit hoofdstuk wordt ‘begeleiding’ belicht. 

Zowel ‘opleiding’ als ‘begeleiding’ bevatten het woord ‘leiding’. Bij opleiden is de trainer leidend, na 

de opleiding is de Vitaliteit Expert leidend in het contact met zijn cliënt of patiënt in de overdracht 

van kennis en ervaring.  

 
Begeleiding | Zelfstandige professional 

De meeste mensen die Vitaliteit Expert worden zijn zelfstandig professional. De oprichters van de 

Vitaliteit Groep zijn dit ook en zij hebben ruim 25 jaar ondernemerservaring in diverse branches. 

Deze ervaring dragen wij graag over aan zelfstandige Vitaliteit Experts en samenwerkende 

zelfstandigen. 

 
Zelfstandige professionals zijn vakinhoudelijk vaak heel goed bezig en willen mooie producten (zoals 

de Vitaliteitfactor) en diensten aanbieden, maar weten dit vaak zelf niet aan de man te brengen of 

hebben bij andere (zakelijke) activiteiten ondersteuning nodig.  

 

De Vitaliteit Groep is een faciliterende organisatie en biedt begeleiding aan haar Vitaliteit Experts 

(ook na de opleiding) en aan de met hen samenwerkende (zowel startende als gevestigde) zzp’ers op 

velerlei gebied zoals: 

 

 Schrijven ondernemers- en/of verkoopplan  

 Uitbreiden en onderhouden netwerk  

 Marketing & Sales (verkoopactiviteiten) 

 Maken van een financiële begroting  

 Kredietaanvraag 

 Personal coaching en advies 

 Bouw  en onderhoud website 

 Effectief gebruik social media 

 Ontwerpen huisstijl (visitekaartje, website, folder, flyer, etc.) 

 Drukwerk (visitekaartje, syllabus, folder, flyer  etc) 

 

Kortom:  bij alle activiteiten, die van uw praktijk een bloeiende onderneming maken! Deze diensten 

zijn facultatief en neemt u alleen af wanneer u dat nodig acht. Binnen de organisatie wordt gewerkt 

met een standaarduurtarief van € 75,- (excl. btw). We lichten een paar specifieke punten uit  

bovengenoemde zaken, gerelateerd aan de functie Vitaliteit Expert, toe: 

 

Website – Een professionele website is een ‘must’ voor iedere zzp’er. Zowel de bouw als het 

onderhoud van de websites van onze Vitaliteit Experts en samenwerkende zzp’ers kunnen via de 

Vitaliteit Groep worden geregeld. Wij werken hiervoor samen met Qarpa Solutions BV (preferred 

supplier). (http://www.qarpa.eu). 

 

http://www.qarpa.eu/
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Drukwerk – Officiële visitekaartjes Vitaliteit Expert met logo kunt u uitsluitend via de Vitaliteit Groep 

bestellen. Dit in verband met de bewaking van onze naam, logo en huisstijl. Op het kaartje staan het 

logo van de Vitaliteitfactor en uw contactgegevens, aan de keerzijde worden uw eigen praktijknaam 

en –gegevens vermeld. De (lage) kosten van dit kaartje komen voor uw eigen rekening.  

 

Foldermateriaal – Ook al het foldermateriaal dat u voor eigen gebruik via de Vitaliteit Groep bestelt, 

is voor uw eigen rekening. U heeft uiteraard de vrijheid om zelf folders te maken, al dan niet met 

collega’s. Wanneer de namen en/of de logo’s van de Vitaliteit Groep worden gebruikt, is 

toestemming vooraf noodzakelijk. 
 

Wilt u als zelfstandig professional de stap maken naar samenwerken als Vitaliteit Expert, schroom 

niet contact op te nemen met Hester Morsdorf of Martin Jan Melinga. (Contactgegevens vindt u op 

pagina 30.) 

 
Begeleiding | Professional in loondienst 
De In-Company Vitaliteit Expert heeft dezelfde opleiding genoten als de zzp’er. Echter, zoals een 

zzp’er zijn eigen netwerk heeft, heeft de Vitaliteit Expert die binnen een organisatie werkt dat niet of 

nauwelijks.  

 

De Vitaliteitfactor functioneert alleen goed wanneer de behandeling/begeleiding aansluit op de 

verkregen resultaten (digitale vragenlijst en gesprek) en de hulpvraag en wens van de cliënt. Het 

faciliteren van een netwerk van de benodigde professionals is dus essentieel en cruciaal. 

 

De Vitaliteit Groep begeleidt deze Vitaliteit Expert naar een lokaal of regionaal netwerk van  

zelfstandige professionals. De In-Company Vitaliteit Expert kan, indien wenselijk, de rol van 

coördinator hebben.  

 

Begeleiding | Opleiding specialisatie 

De opleidingen Vitaliteit Consultant en Regiomanager worden uitsluitend gevolgd door Vitaliteit 

Experts die zelfstandig professional zijn. Deze opleidingen worden voor iedere trainee op maat 

aangeboden (afhankelijk van kennis en ervaring) en zijn vooral begeleidingstrajecten met veel 

praktijk en relatief weinig theorie.  

 

Deze beide specialisatieopleidingen zijn voor 80% gericht op de business-to-business markt. Per 

regionale Vitaliteit Groep worden beide functies bij voorkeur complementair ingevuld. Wanneer één 

functie al actief is, wordt de andere erbij gevonden. 

 

Afhankelijk van achtergrond en tempo van de trainee wordt de duur van de opleidingstrajecten, na 

afronding van de opleiding Vitaliteit Expert, ingeschat op 6 - 12 maanden. Omdat het grotendeels 

een praktijkopleiding betreft, gaat de Regiomanager of Vitaliteit Consultant binnen een paar weken 

aan de slag in de vorm van ‘training-on-the-job’. 

 

De begeleiding wordt verzorgd door de Vitaliteit Groep. Voor specifieke modules worden externe 

trainers of adviseurs ingehuurd. 
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5.  INTEGRALE GEZONDHEIDSCENTRA | HET HOE EN WAAROM 
 
Op dit moment wordt ons gezondheidszorglandschap gedomineerd door grote gebouwen waar 

cliënten en patiënten (zorgconsumenten) terecht kunnen om zorg te krijgen. Dit kunnen 

ziekenhuizen, GGZ- of andere zorginstellingen zijn. De zzp’er is niet zo makkelijk te vinden. Soms 

hebben zij een praktijk aan huis, soms huren zij een ruimte in een kantoorgebouw, maar zeker als de 

zzp’er gaat samenwerken, heeft hij een ruimte nodig waarmee hij zich kan identificeren, waar zijn 

collega’s ook een ruimte hebben en, vooral, waar hun gezamenlijke cliënten terecht kunnen op één 

adres. 

   

OMC Vitaliteit Centra | Integrale Gezondheid Plus 

Een Vitaliteit Centrum is een centrum waar specialisten én generalisten samenwerken in een flex 

omgeving. Een locatie waar de Vitaliteitcliënt (zorgconsument) zo naar binnenloopt, waar hij zich 

thuis voelt, waar hij goed begeleid en behandeld wordt en (zoveel mogelijk) zelf de regie heeft. 

 

Een centrum waar de Vitaliteitcliënt het mobiele nummer heeft van zijn begeleider/behandelaar, via 

e-Health contact heeft met deze Vitaliteit Expert en weet waar hij aan toe is. Juist bij mentale en 

fysieke klachten is onzekerheid fnuikend voor herstel. De klant heeft nauwelijks tot niet te maken 

met wachttijden en wordt door gebruik van de Vitaliteitfactor© gericht ‘gekoppeld’ aan interne en 

externe experts. Voor een begeleider/behandelaar is het Vitaliteit Centrum, naast zijn eigen praktijk, 

een flex ruimte waar hij heen kan voor cliënten, die hij samen met andere Vitaliteit Experts begeleidt.  

Rust voor de cliënten en rust voor de behandelaars.  
 

 
 

Hoe ziet een Vitaliteit Centrum er uit 

Een plek (al dan niet in combinatie met e-Health) waar Vitaliteit Experts op het gebied van mentale 

en fysieke begeleiding en behandeling bij elkaar komen. Van psycholoog tot fysiotherapeut en van 

coach tot voedingsdeskundige en bewegingsdeskundigen, bemiddelaars, financieel en juridisch 

deskundigen. Bijna allemaal specialisten die zich in één van de 11 deelgebieden van de 

Vitaliteitfactor© expert mogen noemen. (Zie bovenstaand schema.) Al met al meer dan 30 beroepen 

ten behoeve van kinderen, volwassenen en ouderen (zie overzicht op pagina 23). 
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Vitaliteit Centra:  totaalbegeleiding op alle bovenstaande gebieden door samenwerkende Vitaliteit 

Experts, onder één dak in uw gemeente of woonplaats. Zelfstandige professionals met één van 

onderstaande beroepen kunnen gebruik maken van zo’n centrum.   
 

 
 

Om een volwaardig OMC Vitaliteit Centrum te realiseren, dient eerst door voldoende Vitaliteit 

Experts en hun netwerk behoefte bestaan aan zo’n centrum. Eén of twee Vitaliteit Experts kunnen al 

een Vitaliteit Centrum beginnen, al dan niet onder begeleiding van Vitaliteit Groep Nederland. 

 
Hoe begint een Vitaliteit Expert een Vitaliteit Centrum 
Door toepassing van Integrale Gezondheidszorg in uw woonplaats en samenwerking met andere 

Vitaliteit Experts in uw gemeente. Hiervoor zijn een aantal manieren.  

 

A. Gebruik maken van creatieve mogelijkheden 

Gezondheidscentra – In bijna iedere gemeente in Nederland zijn wel één of meer gezondheidscentra, 

zoals bijvoorbeeld Het Zand in Utrecht (www.hetzandgezond.nl). In dit geval een combinatie van 

mentale en fysieke dienstverlening van o.a. huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, psychosociale en 

zorgprogramma’s en een unit voor Jeugd en Gezin. Ondanks de compleetheid van dit centrum, kan 

ook dit worden aangevuld met Vitaliteit Experts. Voor centra waar een beperkte samenwerking is, is 

het bijna logisch deze aan te vullen met Vitaliteit Experts. 

 

 
 

Sportschool – Nederland telt meer dan 1.500 sportscholen, gemiddeld 4 à 5 per gemeente. 

Sportscholen worden vaak juist in de avonduren veel gebruikt en overdag wat minder. Dé 

mogelijkheid voor meerdere Vitaliteit Experts een samenwerking aan te gaan met deze sportschool.  
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Coaches, bewegingsdeskundigen, voedingsdeskundigen en andere specialisten kunnen elkaar hier 

vinden, een win-win situatie voor iedereen. Tel daarbij op dat een sportschool al snel zo’n 1.000 – 

1.500 leden heeft, die wellicht interesse hebben hun totale vitaliteit in  kaart te laten brengen 

middels de Vitaliteitfactor©.   

 

Praktijken of (kleine) instellingen  – Op allerlei gebieden binnen de mentale en fysieke hulp- en 

dienstverlening zijn praktijken waarmee als Vitaliteit Expert samenwerking kan worden aangegaan. 

Veel praktijken hebben kamers ‘leeg’ staan in verband met de planning van hun afspraken. Door 

bezuinigingen hebben ook nog eens veel praktijken structureel kamers over. Door hier als Vitaliteit 

Expert gebruik van te maken, maakt u een collega-ondernemer dubbel blij.  

 

Flexlocaties  –  Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, locaties waar flexwerken niet bijzonder is, 

waar ruimte per uur of dagdeel te huur is. Waar u samen met collega’s kunt afspreken en waar u 

cliënten voor een Vitaliteitgesprek representatief kunt ontvangen.  

 

Tijdens de opleiding tot Vitaliteit Expert wordt u al ingewijd in het exploreren van uw gemeente, voor 

zover u dit niet al heeft gedaan. De volgende stap is om samen met Vitaliteit Groep Nederland de 

lokale markt te leren kennen, samenwerking en daarmee een lokale Vitaliteit Groep te realiseren.  

 

B. Gebruik maken van huidige omstandigheden 

Eigen praktijk  – U heeft al een eigen praktijk, alleen of met één of meer collega’s en u heeft de 

opleiding tot Vitaliteit Expert gevolgd of gaat deze volgen. Wellicht heeft u ook regelmatig kamer(s) 

niet in gebruik op uw huidige locatie, een bezettingsgraad van 60% of minder komt vaak voor. 

 

Wanneer er voldoende disciplines worden vertegenwoordigd binnen uw praktijk kan dit een Vitaliteit 

Centrum worden. Dit betekent in ieder geval samenwerking tussen Vitaliteit Experts binnen de 3 

hoofdgebieden van de Vitaliteitfactor©: Mentaal, Fysiek en Omgeving. In een persoonlijk gesprek 

kunnen wij hierover met u van gedachten wisselen en een plan van aanpak maken.   
 

 
 

In het plan van aanpak adviseert de Vitaliteit Groep hoe u kunt doorgroeien naar een grotere 

vestiging met meer collega’s en hoe u samenwerking op het gebied van Integrale Gezondheid binnen 

uw woonplaats of regio vorm kunt geven. De Vitaliteitfactor© staat hierbij centraal. 
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C. Een nieuwe situatie creëren 

Wanneer binnen een gemeente geen grotere praktijken (3 of meer professionals) zijn, is het een 

optie om samen met meerdere professionals, aangevuld met Vitaliteit Experts een nieuwe locatie te 

starten (Vitaliteit Centrum). De praktijk heeft ons geleerd dat minimaal 5 fulltime (of 7 parttime) 

begeleiders/behandelaars samen dienen te werken. Het moge duidelijk zijn dat wanneer u een 

gebouw deelt als huurders u een representatieve ruimte heeft om te werken en kosten bespaart. 

Als de bestaande praktijken dicht bij elkaar gelegen zijn, kan in een rustig tempo gewerkt worden aan 

een nieuwe situatie. Door het grote aantal algemene flex-locaties is samenwerking tussen partijen 

vaak eenvoudig te realiseren. Het logo van de Vitaliteit Expert past sowieso op iedere deur. 

 

Samenwerking heft barrières op, zorgt voor de verlaging van uw bedrijfskosten en een verhoging van 

uw omzet. Multidisciplinaire aanpak, zoals omschreven in de handleiding van de Vitaliteitfactor© en 

de syllabus van de opleiding Vitaliteit Expert, is op meerdere gebieden lonend en (nu nog) uniek in 

Nederland. 

 

Van Vitaliteit Groep naar OMC Vitaliteit Centrum 

Samenvattend: met twee professionals (Vitaliteit Experts) en hun relevante netwerk creëert u in uw 

gemeente een lokale Vitaliteit Groep. Wanneer deze groep wordt uitgebreid naar 5 - 7 professionals 

verspreid over Mentaal, Fysiek en Omgeving en in één gebouw wordt samengewerkt, verwordt de 

Vitaliteit Groep tot een Vitaliteit Centrum. Na verloop van tijd groeit dit centrum wellicht uit tot een 

regionaal OMC Vitaliteit Centrum.  

 

OMC Vitaliteit Centra | Regio’s  

De Vitaliteit Groep heeft Nederland verdeeld in 3 regio’s. Te weten: 

 
- Noord-Nederland  Overijssel | Friesland | Groningen | Drenthe 
- Midden-Nederland Utrecht | Noord Holland | Gelderland |Flevoland  
- Zuid-Nederland  Zuid-Holland | Zeeland | Brabant | Limburg 

 
In iedere regio wordt een regiomanager (Vitaliteit Expert+) actief, die lokaal contact legt met 

professionals, organisaties en ondernemingen. Deze regiomanagers volgen een specifieke opleiding 

en worden ondersteund door Vitaliteit Groep Nederland. Vitaliteit Centrum Bilthoven (Midden 

Nederland) is vooralsnog een pilot en fungeert tevens als hoofdkantoor. 
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OMC Vitaliteit Centra | Format op basis zzp 

Onderstaand format is een ideaal plaatje voor een OMC Vitaliteit Centrum. Het management wordt 

gevoerd door drie zzp’ers die samen 6 dagen per week (ieder 2 dagen per week) aanwezig zijn in het 

centrum. Ieder managementlid heeft zijn eigen functie en samen vullen zij elkaar aan tot een ideaal 

managementteam.  
 

 
 
Het (OMC) Management Team bestaat uit: 
 

1. Regiomanager    –   algemeen en commercieel verantwoordelijk 
 

2. Vitaliteit Consultant   –   verantwoordelijk zakelijke markt (b2b) 
 

3. Master Vitaliteit Expert  –   verantwoordelijk kwaliteit Vitaliteit Experts 
 
Het managementteam wordt (deels) betaald uit de algemene middelen (mix bonus en vaste 

vergoeding) en deels door de individuele Vitaliteit Experts, die zijn aangesloten bij het regionale 

Vitaliteit Centrum. Per locatie zal hoogstwaarschijnlijk een andere beloningsstructuur zijn.  

 

De trojka wordt, in ieder geval tot 2018, aangestuurd door de directie van Vitaliteit Groep Nederland. 

Vanaf 2018 worden zonemanagers ingezet in de eerder genoemde 3 regio’s, die een groot deel van 

de taken van de directie van Vitaliteit Groep Nederland overnemen. 

 

OMC Vitaliteit Centra | Exploitatie 

De exploitatie van de locaties, zoals beheer, verhuur en andere zaken, wordt uitbesteed aan derden. 

Het runnen van 22 regionale OMC Vitaliteit Centra is te veel risico voor Vitaliteit Groep Nederland. 

Daarnaast wordt de toegang van andere ondernemingen tot het concept OMC Vitaliteit Centra 

makkelijker als de Vitaliteit Groep niet de beheerder is. 

 

In de tweede helft van 2016 wordt gekeken naar eventuele samenwerkingspartners.  
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6.  PROPOSITIE | HOE WORD IK VITALITEIT EXPERT 

 

U heeft in dit visie- en beleidsplan kunnen lezen hoe de Vitaliteitfactor is ontstaan, hoe deze kan 

worden gebruikt en hoe u als professional daar uw voordeel mee kunt doen. De kernvraag om 

Vitaliteit Expert te worden, is: ‘wilt u een langdurige samenwerking aangaan met de Vitaliteit Groep 

en collega-professionals uit de Integrale Gezondheidszorg en complementaire dienstverlening?’ 

Oftewel: gaat u solo of gaat u voor een betere en betaalbare gezondheidszorg voor uw cliënten of 

patiënten. Is het antwoord ‘ja’, dan kiest u voor de (basis-)licentie Vitaliteitfactor en de benodigde 

opleiding tot Vitaliteit Expert.  

 

Hieronder, maar ook in het separate document ‘Praktische Informatie Opleiding 

Vitaliteit Expert’, vindt u alle informatie, die u nodig heeft. In het document 

wordt tevens dieper ingegaan op de stof van de opleiding Vitaliteit Expert en de 

inhoud van de basislicentie Vitaliteitfactor. U kunt uiteraard ook één van de 

wekelijkse bijeenkomsten bijwonen.  

Download pdf: https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-

praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf 

 

Opleiding Vitaliteit Expert | De basis 

De eerste stap om Vitaliteit Expert te kunnen worden, is het volgen van de opleiding Vitaliteit Expert. 

Er worden geen vrijstellingen gegeven. Na de basisopleiding van 3 dagen bent u Vitaliteit i.o. en gaat 

aan de slag met de Vitaliteitfactor. Na 4 - 6 weken volgt u de laatste 3 modules, die op maat worden 

samengesteld, afhankelijk van de behoefte van de groep. Na de terugkomdag heeft u het benodigde 

aantal Vitaliteitfactoren afgenomen, de interviews gehouden, adviezen gegeven en verwerkt in 

rapportages. Dit dient als examen. Wanneer u de opleiding en het examen met goed gevolg heeft 

afgerond, bent u gecertificeerd en geaccrediteerd Vitaliteit Expert. 

 

Opleiding Vitaliteit Expert | Kosten 

De kosten van de zevendaagse opleiding bedragen € 1.990,- exclusief btw. Voor professionals die 

aantoonbaar niet btw plichtig zijn, is de prijs € 1.990,- zonder btw. In het laatste geval geschiedt 

facturering via stichting Orange Monday (i.p.v. via Vitaliteit Groep Nederland). 

 

De voorovereenkomst van de licentie, die u heeft ondertekend voordat u met de opleiding begon, 

wordt op de dag dat u officieel Vitaliteit Expert bent geworden, omgezet in de definitieve 

licentieovereenkomst en is van kracht op het moment van accreditatie. De kosten van de licentie zijn 

voor het eerste jaar € 495,- (exclusief btw). Na het eerste jaar betaalt u € 50,- (exclusief btw) per 

maand. De licentie is na het eerste jaar per maand opzegbaar.  

 

Uit de licentiegelden worden de kosten van de Vitaliteitfactor (automatisering, ontwikkeling, 

reservering en afschrijving) betaald. Een deel wordt gebruikt als vergoeding voor de masterlicentie 

Vitaliteitfactor en de exclusieve rechten, die stichting Orange Monday heeft verleend, ten einde haar 

activiteiten te financieren, waaronder de campagne ‘Check Je Vitaliteit’, die weer ten gunste is van 

de verkoop van de Vitaliteitfactor. 

https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
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Investering basislicentie Vitaliteitfactor 

De (basis-)licentiekosten bedragen voor 2016/2017 € 495,- exclusief btw. Na het eerste jaar 

bedragen de licentiekosten € 50,- (excl. btw) per maand. Naast de licentie betaalt een Vitaliteit 

Expert een vast bedrag van € 50,- (incl. btw) per verkochte/gebruikte Vitaliteitfactor. Dit bedrag staat 

los van de verkoopprijs van de Vitaliteitfactor. (Zie ook: Praktische informatie 

https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-

vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf) 

 

Inkoopprijs Vitaliteitfactor 

De Vitaliteit Groep hanteert voor de Vitaliteitfactor voor particulieren een adviesverkoopprijs van 

€ 249,- inclusief btw. Dit is ook de prijs die wij communiceren naar de markt. Het is u toegestaan een 

korting op deze verkoopprijs te geven.  

 

De inkoopprijs voor de digitale Vitaliteitfactor is € 41,32 exclusief btw (€ 50,- inclusief btw)  per 

verkochte Vitaliteitfactor. Als  licentiehouder ontvangt u maandelijks een factuur voor de afgenomen  

Vitaliteitfactoren. De inkoopprijs van de Vitaliteitfactor staat los van uw eigen verkoopprijs. 

 

Opleiding Vitaliteit Expert | Samenvatting informatie  

Hieronder treft u een samenvatting van de belangrijkste informatie Vitaliteit Expert/Vitaliteitfactor. 

Meer kunt u lezen in het document “Praktische Informatie Vitaliteit Expert’ en uiteraard op onze 

websites.  

 

In het kader van openheid en transparantie vindt u hieronder een overzicht van de kosten. Wij zijn 

tenslotte ondernemers: 

 

1. Opleiding Vitaliteit Expert:  € 1990,- (excl. btw) 

2. Basislicentie Vitaliteitfactor:   €   495,- (excl. btw) (na het 1e jaar € 41,32,- excl. btw p/m) 

3. Inkoopprijs Vitaliteitfactor: €      41,32 (excl. btw) per stuk 

 

Iedere Vitaliteit Expert die actief werkzaam wil zijn met de 

Vitaliteitfactor tekent de licentieovereenkomst met Vitaliteit 

Groep Nederland en betaalt daarvoor een licentiebijdrage. De 

adviesprijs van de Vitaliteit Groep voor de Vitaliteitfactor voor de 

consument is € 249,- (inclusief btw). Tot en met 31 december 

2016 is de introductieprijs vastgesteld op € 149,- (inclusief btw). 

 

De opbrengsten van de licentie worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten 

(Vitaliteitfactor) gericht op specifieke doelgroepen, de IT-kosten voor de digitale programma’s, 

afschrijving en reservering. In 2016/2017 worden de Vitaliteitfactor Junior (8-18 jaar) en de 

Vitaliteitfactor Senior (65+) gelanceerd. 

 

De opbrengsten van de Vitaliteitfactor (€ 41,32 exclusief btw) worden aangewend voor exploitatie, 

service- en variabele kosten IT en vergoedingen aan Master Vitaliteit Experts. 

https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
https://orangemondayfoundation.files.wordpress.com/2016/08/20160818-praktische-informatie-vitaliteit-expert-en-vitaliteitfactor-versie-2-0-2.pdf
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7.  VITALITEIT GROEP | SAMENVATTING 

 

De Vitaliteit Groep is een jonge, servicegerichte onderneming met veel ervaring binnen de Integrale 

Gezondheidszorg. Als initiatief van stichting Orange Monday een ‘must’ binnen de huidige 

Gezondheidszorg in Nederland. 

 

Vitaliteitfactor 

De Vitaliteitfactor is het ideale intake-instrument voor hulp- en dienstverleners. Het gaat om een 

doelgroep van ruim 2 miljoen mensen, die dagelijks met klachten en problemen van hun cliënten 

worden geconfronteerd. De Vitaliteitfactor is dé oplossing om de oorzaken van deze klachten, zowel 

zakelijk als privé, bloot te leggen en tot een voor alle partijen gunstige oplossing te komen.  

 

De Vitaliteitfactor is een digitale test (van 70 vragen) die samen met een interview van ca. 50 

minuten een goed beeld geeft van de (integrale) vitaliteit van een cliënt. De Vitaliteit Expert adviseert 

aan de hand van de resultaten hiervan. Dit kan resulteren in begeleiding of behandeling van de cliënt 

door meerdere professionals. Een begeleidings- of behandelplan is concreet op te stellen aan de 

hand van de resultaten. Met de Vitaliteitfactor kunnen mensen die klachten hebben sneller en 

effectiever worden geholpen. 

 

Vitaliteit Expert 

De Vitaliteit Expert is een specialist in zijn vakgebied en heeft een generalistische kijk op (integrale) 

gezondheid. De Vitaliteit Expert is werkzaam binnen één van de 11 deelgebieden van de 

Vitaliteitfactor, mentaal, fysiek, of omgeving van de cliënt. Wat betreft de laatste groep kunt u 

denken aan HR-medewerkers, sociaal-maatschappelijk medewerkers en mensen die actief zijn 

binnen juridische of financiële dienstverlening.  

 

Met de introductie van de opleiding tot Vitaliteit Expert en de licentie voor de Vitaliteitfactor wordt 

een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Orange Monday Foundation en haar initiatief 

Vitaliteit Groep Nederland. Door de opleiding Vitaliteit Expert kunnen steeds meer zelfstandige 

professionals gebruik maken van de door ons verworven kennis en ervaring. 

 

Vitaliteit Groep 

Een drie-eenheid: Vitaliteitfactor + Vitaliteit Expert = Vitaliteit Groep. Een logische toevoeging aan de 

gezondheidszorg, met 3 belangrijke taken: 

 

1. Voorvechter en initiatiefnemer (samen met Orange Monday) van integrale Gezondheidszorg 

2. Opleidingsinstituut Vitaliteit Expert en ander opleidingen 

3. Samenwerking van zpp’ers en andere organisaties binnen het werkgebied van de Vitaliteitfactor. 

 

Door de Vitaliteit Groep wordt de opleiding tot Vitaliteit Expert verzorgd. Na afronding van de 

zevendaags opleiding mogen de Vitaliteit Experts onder licentie gebruik maken van de 

Vitaliteitfactor. 
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Werken met de Vitaliteitfactor, de voordelen op een rijtje: 
 

 brede en snelle intake met veel relevante informatie in korte tijd 

 samenwerking met collega’s versnelt het begeleidings- en/of behandeltraject 

 mogelijkheid tot parallelle begeleiding of behandeling i.p.v. serieel 

 geleidelijke opmaat naar volledige integrale gezondheid 

 vergroten van kennis en ervaring door multidisciplinaire teams 

 cliënt heeft zelfregie en Vitaliteitfactor is transparant voor hem. 

 

Teneinde de organistatie landelijk uit te rollen, komen naast de basislicentie, ook uitgebreide 

licenties (soort van franchise zonder verplichtingen) voor zzp’ers die samen met de Vitaliteit Groep 

een landelijke organisatie opzetten.  

 

Hierbij kunt u denken aan regiomanagers (commerciële begeleiding VE’s), Vitaliteit Consultants 

(zakelijke markt), Master Vitaliteit Experts (inhoudelijke begeleiding VE’s), Trainers en tenslotte Train 

de Trainers. Juist voor de Vitaliteit Expert In-company (loondienst) worden professionals opgeleid om 

deze Vitaliteit Experts dezelfde begeleiding te kunnen geven als zzp’ers krijgen. 

 

Toekomst | 2017 

Integrale Gezondheidszorg een stap dichterbij, dat is de Vitaliteitfactor. Het e-Health-instrument van 

2016 voor begeleiders, behandelaars en adviseurs die werkzaam zijn binnen de 11 deelgebieden die 

de factor beslaat.  

 

Anno de 21e eeuw is symptoombestrijding niet langer acceptabel voor zowel professionals als 

cliënten . Doordat cliënten steeds beter geïnformeerd zijn en meer de regie zelf in handen nemen 

(onder andere door digitale informatie) rijst de vraag “Wat is de oorzaak van mijn psychische of 

lichamelijke klacht en hoe wordt dit opgelost”.  

 

De Vitaliteitfactor maakt oorzaken van klachten zichtbaar (ook als deze ogenschijnlijk verborgen zijn) 

en de Vitaliteit Expert adviseert de cliënt tijdens het gehele traject van begeleiding en/of behandeling 

én daarna. De Vitaliteit Expert houdt een vinger aan de pols, zowel via persoonlijk contact als middels 

e-Health. 

 

Op het moment van schrijven heeft de Vitaliteit Groep 5 Vitaliteit Experts. Het streven is om 2017 te 

starten met 50 Vitaliteit Experts. De Vitaliteit Groep is er klaar voor. U ook? Wij zien u graag op één 

van onze informatiebijeenkomsten in Bilthoven of elders in het land. Check onze website 

www.vitaliteitgroep.nl voor actuele data, tijden en locaties. 

 

Bilthoven, zomer 2016  

 

Martin Jan Melinga     Hester Morsdorf 

Voorzitter Orange Monday Foundation   Directeur Vitaliteit Groep Nederland 
M: 06 – 42 93 13 46     M: 06 – 50 84 65 46 
E: martin@orangemonday.nl    E: hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl 
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