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Informatie en voorwaarden Partnership HCP Consultancy Network

Zoals je in de brochure ‘HCP voor ZZP’ hebt gelezen, werkt onze organisatie met drie vormen van
partnership: Senior Partner, Partner en Associate Partner.
Om partner te worden van onze organisatie is geen entree fee verschuldigd, evenmin is er sprake van
een franchiseconstructie. Jij werkt als zelfstandig professional in jouw eigen praktijk en wordt
deelgenoot (partner) van HCP Consultancy Network. Dit biedt veel benefits, zoals werken met een
uniek meet- en preventie-instrument en samenwerken binnen en buiten HCP-dienstverlening. Wij
vragen je echter wel een investering te doen, zowel in geld als in tijd in de vorm van een vakopleiding.
Human Capital Performance vraagt om specifieke competenties. Veel daarvan heb je waarschijnlijk al,
omdat je minimaal HBO bent opgeleid. Een aantal leer je tijdens een specifieke HCP-opleiding of HCPworkshop. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden vanaf het voorjaar van 2022:

1. Partner – VQ Expert | basisopleiding
2. Senior Partner – Vitaliteit Consultant | opleiding specialisatie
3. Associate Partner – zelfstandig vakspecialist | workshop

Iedere partner volgt een basisopleiding of workshop
HCP Consultancy Network werkt exclusief met Human Capital Performance, diensten op basis van het
unieke VitaliteitQuotiënt (VQ). Om met het VQ te kunnen werken is een basisopleiding ontwikkeld: VQ
Expert.
Binnen deze opleiding leer je cliënten gestructureerd interviewen en een beknopt en gedegen VQadviesrapport schrijven. Daarnaast leer je hoe je het VQ en leefstijlgezondheidszorg ook in je eigen
praktijk kunt toepassen. Na succesvolle afronding van jouw opleiding ontvang je een certificaat1.
Doordat iedere (senior) partner deze basisopleiding heeft gevolgd, zijn zij inzetbaar voor HCP-diensten.
Zie voor informatie over Associatie Partners de brochure ‘HCP-workshop’:
https://humancapitalperformance.nl/images/HCP_Workshop-HCP_Consultancy_Network.pdf
HCP-basislicentie
HCP-partners werken onder licentie, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening van het HCP
Consultancy Network wordt gegarandeerd.
Met de basisopleiding VQ Expert wordt de HCP-basislicentie verkregen. Deze licentie geeft je toegang
tot alle software die nodig is om het VitaliteitQuotiënt (VQ) te gebruiken bij jouw werkzaamheden,
zowel binnen als buiten het HCP Consultancy Network. Periodiek word je geaudit.

1 De

opleidingen zijn geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus: www.leefstijlgezondheidszorg.nl
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Specialisatie-opleiding: Senior Partner
Wanneer de basisopleiding met succes is afgerond, kan de Partner een specialisatie-opleiding volgen
en Senior Partner worden. Er zijn meerdere opleidingsmogelijkheden om Senior Partner te worden:
Vitaliteit Consultant, Master Vitaliteit Expert, Regiomanager en Trainer. Omdat de organisatie in het
begin van de opbouw is, wordt momenteel alleen de opleiding Vitaliteit Consultant aangeboden.
Een Vitaliteit Consultant staat aan de basis van de omzet van HCP-diensten in een regio of stad. Om
HCP-diensten in zijn of haar regio uit te voeren, heeft een Vitaliteit Consultant minimaal 10-20
regionale Partners nodig (lees: VQ Experts). Naast VQ Experts zijn voldoende zelfstandig
vakspecialisten nodig (Associatie Partners). De VQ Experts en Associate Partners vormen het netwerk
van de Vitaliteit Consultant. Een Vitaliteit Consultant heeft bij de uitbreiding van zijn of haar netwerk
dan ook een proactieve rol. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de directie van HCP Consultancy
Network.
Trojka HCP-locaties
HCP-locaties in de vorm van Leefstijl Gezondheidscentra zijn nodig om onze dienstverlening naar
opdrachtgevers te optimaliseren. Alle partners van HCP Consultancy Network kunnen tegen
vergoeding binnen deze locaties gebruik maken van een werkplek.
HCP-locaties worden aangestuurd door een trojka, waarvan de Vitaliteit Consultant het eerste lid is.
Later worden twee Senior Partners uit andere disciplines toegevoegd. In de beginfase worden deze
vacatures ingevuld door de directie van HCP Consultancy Network.
Verkooporganisatie
Voor de werving van opdrachtgevers heeft HCP Consultancy
Network een verkooporganisatie opgezet. Deze zet leads om naar
accountmanagement en uiteindelijk naar opdrachten (dealmaking).
Een verkooporganisatie heeft goede leads nodig. Omdat de Vitaliteit
Consultant zijn of haar markt goed kent, is het logisch dat de Senior
Partner lokale en regionale leads aanbrengt. Tenslotte is de Vitaliteit
Consultant na zijn of haar opleiding verantwoordelijk voor de lokale
en regionale uitvoering van HCP-adviesrapporten en HCP-trajecten.
Alle omzet gegenereerd door HCP Consultancy Network komt tot stand door gemeenschappelijke
inzet. De inkomsten worden verdeeld onder de aan een project deelnemende partners, zoals Vitaliteit
Consultant, VQ Experts, Associate Partners en de directie van HCP Consultancy Network.

Voorwaarden Partner en Senior Partner

De belangrijkste voorwaarde om Partner te worden van HCP Consultancy Network is het volgen en
succesvol afronden van een interne vakopleiding. Voor Partners is dit de opleiding VQ Expert (pagina
4 en 5) en voor Senior Partners de specialisatie-opleiding Vitaliteit Consultant (pagina 6 en 7).
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Partner worden – basisopleiding VQ Expert
In de brochure ‘HCP voor ZZP’ heb je kunnen lezen welke rol een Partner (VQ Expert) heeft binnen HCP
Consultancy Network. Een VQ Expert kan betrokken worden bij bijna alle HCP-diensten, zoals het HCPadviesrapport en HCP-trajecten. Een VQ Expert neemt per opdracht gemiddeld tussen de 8-10
interviews af en schrijft evenveel individuele adviesrapporten. De Partner is hierdoor van essentieel
belang voor het resultaat van de werkzaamheden van een Senior Partner.
De VQ Expert interpreteert de resultaten van de MFO-vragenlijsten (VitaliteitQuotiënt), maakt
afspraken met medewerkers voor interviews, interviewt en schrijft gedegen adviesrapporten, waarna
die worden besproken met de individuele medewerkers. Een interview vindt binnen 10 werkdagen
plaats nadat de vragenlijst is ingevuld, zodat de informatie actueel is. Aan het eind van een HCP-traject
is de VQ Expert aanwezig bij de slotbijeenkomst van een traject.
Bij een HCP-traject met 100 medewerkers zijn 10-15 VQ Experts betrokken, die onderling
samenwerken en rapporteren aan een Vitaliteit Consultant en Master Vitaliteit Expert.
Begeleiding en/of behandeling tijdens en na trajecten
Wanneer individuele (of collectieve) begeleiding nodig is, coördineert de VQ Expert tussen
werknemers en hulpverleners, tijdens of na een traject (HCP-nazorg)2. Hierbij wordt de VQ-app
ingezet.

Vooropleiding en ervaring:






Afgeronde hbo-opleiding
Succesvolle eigen praktijk binnen één van de werkgebieden van Human Capital Performance
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Bewijs van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Wat leer ik tijdens de opleiding VQ Expert
Binnen de opleiding VQ Expert staat de MFO-vragenlijst (VitaliteitQuotiënt) centraal en leer je werken
met dit intake- en preventie-instrument. Tijdens de lesdagen wordt de opbouw van de digitale
vragenlijst uitgelegd en leer je de resultaten interpreteren (VQ). Daarnaast leer je gestructureerd
interviewen, een compact VQ-adviesrapport schrijven en adviesgesprekken voeren.
Tijdens de lesdagen wordt duidelijk over welke eigenschappen een VQ Expert beschikt. Ruim aandacht
wordt besteed aan de verschillende manieren van communiceren en aan observatie- en
interviewvaardigheden, zodat jij zoveel mogelijk relevante informatie kunt verzamelen over cliënten.
Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door (gestructureerd) rapporteren van de verzamelde
gegevens in een VQ-adviesrapport voor cliënten, onder wie medewerkers van organisaties.

2

Een VQ Expert begeleidt/behandelt alleen medewerkers, die door andere VQ Experts zijn geïnterviewd.
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Na de opleiding VQ Expert kun je:






de resultaten van de digitale MFO-vragenlijst interpreteren (VitaliteitQuotiënt);
een gestructureerd interview afnemen n.a.v. de resultaten van de vragenlijst;
objectief observeren van individuele cliënten (en een collectief van cliënten/werknemers);
een duidelijk VQ-adviesrapport opstellen met daarin de interpretatie van de resultaten van de
vragenlijst, een weergave van de observatie, het interview en begeleidingsadviezen;
een gestructureerd adviesgesprek voeren met cliënten.

Met het certificaat VQ Expert kun je (onder licentie):





als partner van het HCP Consultancy Network deelnemen aan projecten;
samenwerken met andere zelfstandig professionals, zoals andere VQ Experts, Vitaliteit
Consultants en Associate Partners;
met jouw expertise (binnen het werkgebied van het VQ) begeleiding verlenen aan werknemers
binnen de organisatie waar een HCP-traject wordt uitgevoerd2;
de MFO-vragenlijst/het VQ gebruiken binnen jouw eigen praktijk.

Details

Basisopleiding Partner (certificaat VQ Expert)
maximaal 4 - 8 weken (inclusief schrijven van 3 gedegen VQ-adviesrapporten ná
Duur:
de eerste 3 opleidingsdagen)
Omvang:
4 dagen
Studiebelasting
afhankelijk van studietempo gemiddeld 4 uur per week
Groepsgrootte:
4 tot 8 personen
Kenmerken:
klassikale opleiding + thuisstudie
Opleidingsniveau: HBO
Opleiding:

Docenten:

Hester Morsdorf & Martin Jan Melinga

Accreditatie
Literatuurlijst:

Bij een voldoende voor het theorie- en het praktijkexamen, voldoen aan de
aanwezigheidsplicht (geen lesdagen gemist) en de betalingsverplichting wordt
het certificaat VQ Expert uitgereikt.
Met het certificaat kan als partner (onder licentie) worden deelgenomen aan
het HCP Consultancy Network.
De opleiding is geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus. (www.igzplus.nl)
Syllabus (inbegrepen)

Prijzen 2022

€ 1.495,- (exclusief btw)

Diploma:

Inclusief uitgebreide syllabus, studiebegeleiding, examenkosten en lunch tijdens de lesdagen (in
fysieke aanwezigheid). Betaling in termijnen is mogelijk.

2

Een VQ Expert begeleidt/behandelt alleen medewerkers, die door andere VQ Experts zijn geïnterviewd.
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Senior Partner – specialisatie Vitaliteit Consultant

De Vitaliteit Consultant voert zelfstandig HCP-diensten uit, waaronder HCP-adviesrapporten en HCPtrajecten. Hij/zij rapporteert aan de directie van HCP Consultancy Network. Een Vitaliteit Consultant is
het aanspreekpunt voor de directie, leidinggevenden, HRM en andere medewerkers van de
opdrachtgever. Voor de opdracht werkt hij of zij samen met Partners (VQ Experts). Wanneer de situatie
daarom vraagt worden eveneens Associate Partners (zelfstandig vakspecialisten) ingezet.
Een Vitaliteit Consultant stuurt het team van VQ Experts aan en verkrijgt, naast de individuele en
collectieve resultaten uit de MFO-vragenlijsten, aanvullende informatie (VQ-adviesrapport) voor het
advies aan de organisatie. Hij/zij overlegt inhoudelijk met de Master Vitaliteit Expert over de te geven
adviezen en formulering van het trajectrapport. De Vitaliteit Consultant heeft de opleiding VQ Expert
met succes afgerond en is, wanneer nodig, inzetbaar als VQ Expert binnen een project.
De Vitaliteit Consultant heeft naast zijn/haar inhoudelijke rol, ook een commerciële rol. Hij/zij brengt
leads aan en voert HCP-adviesrapporten uit (2-4 weken), die leiden tot (potentiële) HCP-trajecten.

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.

Wat leer ik tijdens de opleiding Vitaliteit Consultant?

Deelnemers aan 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. Meer concreet:


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 (Partners en Associate Partners)
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 kun je:





als senior partner zelfstandig Human Capital Performance (HCP) projecten uitvoeren binnen
het (regionale) HCP Consultancy Network, onder HCP-licentie;
adviseren van organisaties, instellingen, ondernemingen, bedrijven en overheid op het gebied
van vitaliteit, leefstijl, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zowel werknemers als de
gehele organisatie;
samenwerken met de Master Vitaliteit Expert, VQ Experts, andere Vitaliteit Consultants en
Associate Partners

Opzet opleiding Vitaliteit Consultant

Tijdens het theoretische deel van de opleiding leer je over welke eigenschappen een Vitaliteit
Consultant moet beschikken en wordt duidelijk wat de verschillende HCP-diensten inhouden. In het
praktische deel van de opleiding leer je hoe je een initieel HCP-rapport uitvoert en schrijft, een VQanalyse uitvoert (o.a. interpretatie van data VQ’s), het HCP-trajectrapport schrijft en hoe je een team
van VQ Experts samenstelt en begeleidt tijdens HCP-projecten.
Een belangrijk onderdeel van de opleiding betreft leren adviseren over operationele en strategische
processen binnen een onderneming, zodat deze succesvoller verlopen. Er wordt aandacht besteed aan
(leren) zien van kansen op nieuwe opdrachten en het verzilveren van deze kansen.

Details
Opleiding:

Specialisatie-opleiding Senior Partner (certificaat Vitaliteit Consultant)

Duur:

6-9 maanden (afhankelijk van vooropleiding en ervaring)

Omvang:

≥ 50% praktijk (maatwerk)

Studiebelasting

minimaal 8 uren aaneengesloten per week (HCP-traject)

Groepsgrootte:

1 tot 4 personen

Kenmerken:

individueel of kleine groepen (theorie deels online)

Opleidingsniveau:

post-hbo

Docenten:

Accreditatie

Martin Jan Melinga & Hester Morsdorf
Bij een voldoende voor het praktijkexamen (zelfstandig, succesvol
uitvoeren van een HCP-traject) een voldoende voor de
huiswerkopdrachten (theorie-examen), voldoen aan de
aanwezigheidsplicht (geen lesdagen gemist) en de betalingsverplichting
ontvang je het certificaat Vitaliteit Consultant.
Met het certificaat kan als senior partner (onder licentie) worden
deelgenomen aan het HCP Consultancy Network.
De opleiding is geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus. (www.igzplus.nl)

Literatuurlijst:

Syllabus (inbegrepen): maatwerk

Prijzen 2022

€ 4.995,- (exclusief btw) (Betaling: 6 x € 350,- excl. btw.)*
Restant (ca. € 2.900,- excl. btw) wordt verrekend met verdiensten uit
jouw eerste HCP-opdrachten.

Diploma:

* Inclusief syllabus, studiebegeleiding, examenkosten en lunch tijdens de (fysieke) lesdagen.
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