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Algemene informatie HCP-workshop  
 

Tijdens de HCP-workshop worden zelfstandig professionals getraind om als extern dienstverlener te 

kunnen deelnemen aan Human Capital Performance projecten. Human Capital Performance is ons 

concept voor werkgevers én werknemers. Deze diensten worden uitgevoerd door zelfstandig 

professionals, die na opleiding en/of workshop partner zijn geworden van het HCP Consultancy 

Network.  

 

Waarom HCP-workshop 

Tijdens en na onze HCP-trajecten is dienstverlening (begeleiding/behandeling) nodig voor individuele 

of groepen van werknemers, die onze medior en senior partners niet kunnen bieden. Voor deze 

dienstverlening wordt een beroep gedaan op zelfstandig professionals die deze diensten wel leveren.  

 

Werken binnen HCP vraagt om bepaalde kennis en vaardigheden. Medior en senior partners hebben 

die door interne opleiding verkregen. Externe dienstverleners worden hierin tijdens een eendaagse 

workshop  getraind, waarna zij kunnen deelnemen aan HCP-projecten. Ook deze junior partners 

werken onder licentie.1 
 

 
 

Voor wie? 
De HCP-workshop is bedoeld voor zelfstandig professionals of professionals binnen (kleine) 

organisaties die diensten leveren die het resultaat van een HCP-traject positief beïnvloeden. Zij zijn 

junior partners. Dit kunnen professionals zijn op het gebied van mentale en/of fysieke vitaliteit en/of 

professionals die binnen Dynamische Omgeving actief zijn. (Zie afbeelding). 

 

HCP Consultancy Network | samenwerkende zelfstandige professionals 

HCP-diensten worden uitgevoerd door via Vitaliteit Groep Nederland 

opgeleide zelfstandig professionals. De professionals zijn minimaal HBO-

opgeleid, hebben veelal tientallen jaren ervaring en zijn expert op hun 

werkgebied.  

 

HCP Consultancy Network bestaat uit regionale netwerken van zelfstandig 

professionals, die na succesvolle afronding van de opleiding als HCP-

partners (senior, medior of junior) samenwerken onder één naam.  

 
1 Alle partners binnen het HCP Consultancy Network werken onder HCP-licentie. 

http://www.vitaliteitgroep.nl/
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Uniek concept & unieke workshop voor (zelfstandig) professionals 

Uniek van het concept Human Capital Performance is dat zowel het HCP-traject als de begeleiding en/of 

behandeling van medewerkers wordt uitgevoerd door één organisatie: HCP Consultancy Network. 

Doordat alle partners onder licentie werken, wordt de hoge kwaliteit van onze dienstverlening 

gewaarborgd.  

 

Na succesvolle afronding van de workshop kun je worden ingezet bij opdrachtgevers. Binnen dit concept 

wordt gewerkt op basis van de digitale MFO-vragenlijst, waarmee het VitaliteitQuotiënt (VQ) wordt 

vastgesteld. Het VQ is vergelijkbaar met andere algemeen bekende quotiënten, zoals het IQ, EQ en SQ. 

 

 

Rol externe dienstverlener als junior partner binnen HCP Consultancy Network 

Binnen het HCP Consultancy Network is gekozen voor junior, medior en senior partners. Dit is 

afhankelijk van opleiding en de rol die binnen de organisatie wordt vervuld. Senior (Vitaliteit 

Consultant en Master Vitaliteit Expert) en medior partners (VQ Experts) vormen het basisteam dat 

HCP-trajecten uitvoert. Junior partners worden tijdens of na het traject ingezet voor het verlenen van 

diensten die niet beschikbaar zijn in een HCP-basisteam.  

 

Kwaliteitsborging HCP Consultancy Network 
Bij HCP-projecten zal (bijna) altijd externe dienstverlening nodig zijn. 

Aangezien het concept Human Capital Performance een unieke 

werkwijze kent, is de HCP-workshop speciaal ontwikkeld voor 

professionals die deze diensten (willen en kunnen) leveren.  

 

Tijdens deze workshop maken professionals kennis met onze 

werkwijze en kunnen  daarmee een junior HCP-licentie verkrijgen, 

specifiek gericht op de dienst die zij leveren. Ook junior partners zijn 

aangesloten bij  het HCP Consultancy Network. 

 

 

Alle Human Capital Performance diensten worden hybride aangeboden, ofwel: digitaal en in 

persoonlijke, fysieke aanwezigheid.  

 

 

 

 

 

http://www.vitaliteitgroep.nl/


 

 
 

Opleidingsinformatie HCP-workshop – najaar 2021 – HCP Consultancy Network 

 

  

 
HCP Consultancy Network – onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV – De Beekdam 14  – 5247 ME ‘s-Hertogenbosch 

KvK nummer: 69.06.88.60 – IBAN: NL17 INGB 00.07.84.58.50 – Contact: info@vitaliteitgroep.nl – Website: www.vitaliteitgroep.nl 

4 

Wat leer ik tijdens de HCP-workshop  

Tijdens de workshop staat het VitaliteitQuotiënt (VQ) binnen het concept Human Capital Performance 

centraal. De opbouw en de meetpretentie van de digitale MFO-vragenlijst wordt uitgelegd, waardoor 

je de resultaten in VQ-rapporten kunt interpreteren en daar je behandeling/begeleiding op afstemt. 

Ruim aandacht wordt besteed aan observatie van en communicatie met cliënten, onder wie 

medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt de samenwerking binnen HCP Consultancy 

Network behandeld.  

 

HCP-partners werken met het concept Human Capital Performance (HCP). Dit is een dienstenpakket 

voor werkgevers en werknemers. Aanbevolen wordt vóór deelname aan de workshop de informatie 

over HCP te downloaden  (https://humancapitalperformance.nl/aanbod-diensten-hcp).  

 

Na de HCP-workshop kun je: 

▪ de onderlinge verbanden van de hoofdgebieden en/of deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt 

(VQ) herkennen; 

▪ (voor jou bestemde delen van) een VQ-adviesrapport lezen, interpreteren en jouw specifieke 

dienstverlening hierop afstemmen; 

▪ jouw dienstverlening parallel uitvoeren (i.p.v. serieel); 

▪ als HCP-teamlid diensten leveren die het (gezamenlijke) resultaat van het HCP-traject positief 

beïnvloeden. 

 

Met het certificaat van de workshop kun je (onder licentie): 

▪ als junior partner van het HCP Consultancy Network deelnemen aan projecten; 

▪ samenwerken met andere zelfstandig professionals, zoals VQ Experts, Vitaliteit Consultants, 

Master Vitaliteit Expert en externe HCP-partners; 

▪ met jouw expertise (binnen het werkgebied van het VQ) begeleiding bieden aan werknemers 

binnen de organisatie waar een HCP-traject wordt uitgevoerd. 

 

Door wie wordt de workshop gegeven 

Als kennis- en opleidingsinstituut voor vitaliteit, leefstijl en gezondheid verzorgt Vitaliteit Groep 

Nederland opleidingen voor zelfstandig professionals, zoals de opleiding VQ Expert en de opleiding 

Vitaliteit Consultant en de workshop voor externe HCP-partners. 

 
 

 

Ons HCP-concept | Human Capital Performance (HCP) leidt tot een vitale organisatie en duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige 

professionals: HCP Consultancy Network. Dit concept kun je downloaden via onze website: 

https://humancapitalperformance.nl/hcp-consultancy-network 

 

  

http://www.vitaliteitgroep.nl/
https://humancapitalperformance.nl/aanbod-diensten-hcp
https://humancapitalperformance.nl/hcp-consultancy-network
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Overzicht  
 

Details   

Opleiding:  HCP-workshop 

Duur: 1 dag (2 dagdelen: ochtend en middag of middag en avond)  

Groepsgrootte:  4 tot 8 personen 

Kenmerken: klassikaal 

Vooropleiding  HBO 

Docenten: Hester Morsdorf & Martin Jan Melinga 

Certificaat: 

Na succesvolle afronding van de workshop, het voldoen aan de 
aanwezigheidsplicht (geen lesuren gemist) en de 
betalingsverplichting wordt het certificaat VQ Expert uitgereikt. 
Met het certificaat kan als junior partner (onder licentie) worden 
deelgenomen aan het HCP Consultancy Network. 

Accreditatie  
De workshop is geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus. 
(www.igzplus.nl) 

Literatuurlijst: Reader  
  

Prijzen 2021 €  495,- (exclusief btw)                                                                                         
Inclusief reader en lunch tijdens de lesdag. Exclusief diner. 

 
 

Voordeel door belastingaftrek 

Afhankelijk van je inkomen kun je tot 49,5% korting op je opleiding krijgen via de jaarlijkse aangifte 

inkomstenbelasting. Studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomen (er geldt een drempel van € 250,-).  

 

Voor meer informatie over de aftrek van studiekosten, verwijzen wij naar de site van de 

Belastingdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitaliteitgroep.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

