VITALITEIT GROEP NL
Human Capital Performance | partner in vitaal ondernemerschap

Opleiding Vitaliteit Consultant
Vitaliteit Groep Nederland BV is hét kennis- en opleidingsinstituut voor leefstijl , vitaliteit en
gezondheid. Human Capital Performance (HCP) is de businessunit voor advies, begeleiding en
opleiding voor de zakelijke markt, MKB tot 250 medewerkers. De Vitaliteit Groep verzorgt opleidingen
voor zelfstandige professionals, zoals VQ Expert en Vitaliteit Consultant. Binnen HCP wordt altijd
gewerkt met het VitaliteitQuotiënt, uniek en universeel meetinstrument voor vitaliteit.

Vooropleiding en ervaring
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Certificaat VQ Expert of bereidheid dit certificaat te behalen
Afgeronde opleiding in bedrijfskunde, marketing, management, organisatiepsychologie of
bedrijfswetenschappen (wo of hbo)
Analytisch vermogen en sterk in plannen en organiseren
Overtuigingskracht, besluitvaardigheid, natuurlijke senioriteit
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bewijs van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen is een pré gezien de vertrouwelijkheid van de
informatie van werknemers (AVG).

Wat leer ik tijdens de opleiding Vitaliteit Consultant?
Studenten van de opleiding tot Vitaliteit Consultant worden opgeleid om zelfstandig HCP-projecten
binnen het MKB te initiëren, uit te voeren en goede nazorg (after-sales) te verlenen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar www.humancapitalperformance.nl en www.vitaliteitgroep.nl.
▪

Zelfstandig uitvoeren van HCP-diensten, waaronder:
o Definiëren van een project- en/of adviesopdracht
o Research van een organisatie en medewerkers
o Opstellen van HCP-adviesrapporten en projectverslagen
o Analyseren en interpreteren van collectieve VQ-data (VQ-analyse)
o Samenstellen van een projectteam (interne en externe professionals)
o Coachend leidinggeven aan de leden in een projectteam (VQ Experts)
o Succesvol uitvoeren, afronden en opleveren van HCP consultancy opdrachten
o Budgetbeheer HCP en externe partijen
o Relatiebeheer en verwerven van nieuwe opdrachten.
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Met het certificaat Vitaliteit Consultant kunt u:
▪
▪
▪

Zelfstandig HCP-projecten uitvoeren via Vitaliteit Groep Nederland middels de HCP-licentie.
Adviseren van organisaties, instellingen, ondernemingen, bedrijven en overheid op het gebied
van vitaliteit, leefstijl en gezondheid van werknemers en binnen organisaties.
Samenwerken met VQ Experts, andere Vitaliteit Consultants en externe
professionals/organisaties.

Opzet opleiding Vitaliteit Consultant
Tijdens het theoretische deel van de opleiding leert u over welke eigenschappen een Vitaliteit
Consultant moet beschikken en wordt duidelijk wat de verschillende HCP-diensten inhouden. In het
praktische deel van de opleiding leert hoe u een VQ-analyse uitvoert (o.a. interpretatie van data VQ’s),
een adviesrapport en projectverslag (MKB) schrijft en hoe u een team van VQ Experts samenstelt en
begeleidt tijdens HCP-projecten.
Een belangrijk onderdeel van de opleiding betreft het leren adviseren over operationele en
strategische processen binnen een onderneming, zodat deze succesvoller verlopen.
Er wordt aandacht besteed aan het (leren) zien van kansen op nieuwe opdrachten en het verzilveren
van deze kansen.
Onderwerpen:
▪ Wie is de Vitaliteit Consultant
▪ Communicatie en gedrag
▪ Definiëren van opdrachten
▪ Research van een organisatie en medewerkers
▪ Adviesrapporten en projectverslagen
▪ Samenstellen van een projectteam
▪ Budgetbeheer HCP en externe partijen
▪ Analyse en interpretatie collectieve resultaten VQ (VQ-analyse)
▪ Begeleiden teamleden (VQ Experts)
▪ HCP consultancy
▪ Relatiebeheer
▪ Acquisitie/werving opdrachten.
Het praktijkexamen bestaat uit het zelfstandig en succesvol uitvoeren van een HCP-traject (3
maanden).
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Bovenstaand bedrag is inclusief syllabus, examenkosten en lunch tijdens de lesdagen.

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