H C P Consultancy Network
partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance

Opleiding VQ Expert

Deze opleiding wordt verzorgd door kennis- en opleidingsinstituut Vitaliteit Groep Nederland BV | www.vitaliteitgroep.nl

Opleidingsinformatie VQ Expert – najaar 2021 – HCP Consultancy Network

Algemene informatie opleiding en toepassing
Tijdens de opleiding VQ Expert worden zelfstandige professionals opgeleid om als partner te kunnen
deelnemen aan Human Capital Performance projecten. Human Capital Performance (HCP) is het
concept voor werkgevers én werknemers. Ons concept is gebaseerd op het VitaliteitQuotiënt (VQ) en
wordt uitgevoerd door zelfstandige professionals, die na opleiding of workshop partner zijn geworden
van het HCP Consultancy Network.
Human Capital Performance | verandering vraagt om veerkracht en weerbaarheid
Werkgevers en werknemers hebben te maken met veel veranderingen, al of niet veroorzaakt door
corona. Deze veranderingen kunnen tot onrust leiden, dat ten kostte gaat van de vitaliteit van de
werknemers en dus van de organisatie als geheel. Door periodiek de individuele en collectieve vitaliteit
te meten, kan vroegtijdig worden ingegrepen en blijven of worden medewerkers en organisaties
gezond.
Vitaliteit wordt gemeten met het
VitaliteitQuotiënt (VQ). Het VQ (digitale
vragenlijst) monitort onder andere de
oorzaken van een (té) hoog werkverzuim,
de effecten van hybride werken en de
krappe arbeidsmarkt voor medewerkers en
organisaties. Ook andere aandachtspunten
die de productiviteit beïnvloeden worden
meegenomen in de meting, zoals duurzame
inzetbaarheid.
Human Capital Performance | diensten voor vitaal ondernemerschap
Alle diensten van Human Capital Performance (HCP) zijn erop gericht de vitaliteit en leefstijl van
medewerkers te verbeteren, waardoor de bedrijfsdoelstellingen efficiënter worden behaald. Binnen
de HCP-diensten wordt met het VitaliteitQuotiënt de individuele vitaliteit van medewerkers gemeten.
In een interview vraagt een VQ Expert uit op enkele antwoorden van deze vragenlijst. De resultaten
van de vragenlijst (VQ) en het interview leiden tot een individueel adviesrapport. Met de
gecombineerde data van alle medewerkers wordt een beeld van de vitaliteit per afdeling, locatie of de
gehele organisatie verkregen. Duidelijk wordt wat goed gaat en wat kan worden verbeterd.

HCP Consultancy Network | samenwerkende zelfstandige professionals
HCP-diensten worden uitgevoerd door via Vitaliteit Groep Nederland
opgeleide zelfstandige professionals. De professionals zijn minimaal HBOopgeleid, hebben veelal tientallen jaren ervaring en zijn expert op hun
werkgebied.
HCP Consultancy Network bestaat uit regionale netwerken van zelfstandige
professionals, die na succesvolle afronding van één van onze opleidingen
of workshop als HCP-partners samenwerken onder één naam.

Alle partners binnen het HCP Consultancy Network werken onder HCP-licentie.
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Uniek concept & unieke opleiding voor zelfstandige professionals
Het unieke van het concept Human Capital Performance en onze opleidingen is dat zowel het HCPtraject als de begeleiding en/of behandeling van medewerkers wordt uitgevoerd door één organisatie:
HCP Consultancy Network. Alle HCP-partners werken onder een HCP-licentie. Hierdoor wordt de hoge
kwaliteit van onze gezamenlijke dienstverlening gewaarborgd.

Rol VQ Expert als medior partner binnen HCP Consultancy Network
De VQ Expert is, na succesvolle afronding van de opleiding, inzetbaar bij HCP-trajecten. Dit start met
de deelname in de teaser-training. Hierbij wordt onze rol binnen de organisatie uitgelegd en
medewerkers geënthousiasmeerd om mee te werken aan het HCP-traject. Hoe groter de deelname,
hoe betrouwbaarder onze analyse en het resultaat van het traject is. Vervolgens krijgt een VQ Expert
een aantal werknemers per traject onder zijn/haar hoede.
Het aantal is afhankelijk van de grootte van de organisatie. De VQ Expert interpreteert de resultaten
van de VQ-vragenlijsten (VitaliteitQuotiënt), maakt afspraken met medewerkers voor interviews,
interviewt en schrijft gedegen adviesrapporten, waarna dit wordt 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.
Begeleiding en/of behandeling tijdens en na trajecten
Door de gesprekken met werknemers ontstaat een vertrouwensrelatie tussen hen en de VQ Expert.
Wanneer individuele (of collectieve) begeleiding nodig is, coördineert de VQ Expert tussen
werknemers en hulpverleners, tijdens of na een traject (HCP-nazorg)1. Hierbij wordt de VQ-app
ingezet.
Rol binnen initiële HCP-adviesrapporten
Daarnaast kan een VQ Expert worden ingezet bij een HCP-adviesrapport.
Hierbij wordt 10-15% van de medewerkers geïnterviewd en schrijft de
VQ Expert de VQ-adviesrapporten. De opdracht voor een HCPadviesrapport wordt binnen 2-4 weken afgerond.
Alle Human Capital Performance diensten worden hybride aangeboden;
digitaal en in persoonlijke fysieke aanwezigheid.

1

Een VQ Expert begeleidt/behandelt alleen medewerkers, die door anderen zijn geïnterviewd.
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Wat leer ik tijdens de opleiding VQ Expert
Binnen de opleiding VQ Expert staat het VitaliteitQuotiënt (VQ) 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. Daarnaast leer je een gestructureerd interview voeren,
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 het (gestructureerd) rapporteren van de verzamelde
gegevens in een VQ-adviesrapport voor cliënten, onder wie medewerkers van organisaties.

Na de opleiding VQ Expert kun je:
▪
▪
▪
▪
▪

de resultaten van de digitale vragenlijst VitaliteitQuotiënt interpreteren;
een gestructureerd interview afnemen n.a.v. de resultaten van het VQ;
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 medior partner van het HCP Consultancy Network deelnemen aan projecten;
samenwerken met andere zelfstandige professionals, zoals andere VQ Experts, Vitaliteit
Consultants en externe HCP-partners;
met jouw expertise (binnen het werkgebied van het VQ) begeleiding verlenen aan werknemers
binnen de organisatie waar een HCP-traject wordt uitgevoerd1;
het VQ gebruiken binnen jouw eigen praktijk.

Door wie wordt de opleiding gegeven
Als kennis- en opleidingsinstituut voor vitaliteit, leefstijl en gezondheid verzorgt Vitaliteit Groep
Nederland opleidingen voor zelfstandige professionals, zoals de opleiding VQ Expert en de opleiding
Vitaliteit Consultant. Voor externe partners wordt de eendaagse HCP-workshop aangeboden.2

2 Professionals

die aanvullende diensten leveren binnen de HCP-diensten kunnen na een eendaagse workshop aansluiten bij
het HCP Consultancy Network. Deze professionals bieden als (externe) HCP-partner aanvullende diensten tijdens en na de HCPtrajecten. Voor meer informatie over de workshop zie: https://humancapitalperformance.nl/opleiding
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Overzicht
Details
Opleiding:

VQ Expert
maximaal 4 - 8 weken (inclusief het schrijven van 3 gedegen
Duur:
VQ-adviesrapporten ná 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
Docenten:

Hester Morsdorf & Martin Jan Melinga

Accreditatie
Literatuurlijst:

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

Prijzen 2021

€ 1.495,- (exclusief btw)

Diploma:

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

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.

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
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