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Elevator Pitch – Omdat het nodig is … 
Op 5 september 2012 werd de stichting Orange Monday Foundation opgericht. Zij vond toen dat 
vanuit de huidige reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGz) wordt gekeken naar het feit dat 
iemand “ziek” is en niet hoe hij of zij écht “beter” kan worden. Het GGz systeem zorgt er voor dat er 
vaak al 3 (of meer) maanden voorbij zijn voordat de behandeling van een cliënt of patiënt wordt 
gestart. Het gevolg is vaak (onnodige) medicatie en een vertraging in het herstel. Anno 2015 vindt 
Orange Monday  het nog steeds nodig dat hier verandering in komt: het kan anders! 
 

Hoe kan het anders?  
Realisatie van een landelijk netwerk van behandelaars via de Orange Monday Centers (OMC’s). 
Binnen OMC zijn de volgende vragen essentieel: “Wat is er nodig voor het herstel van psychische 
klachten bij een patiënt/cliënt?”, “Wat moet er worden opgelost om weer een “normaal” leven te 
krijgen?” en “Hoe kun je volgende (recidiverende) klachten voorkomen?”.  
 
Orange Monday Centers Franchise Formule 
Behandelaars en adviseurs binnen OMC zijn allen zelfstandige professionals of 
vrijgevestigde behandelaars. Gekozen is voor een facilitating (soft) 
franchiseformule onder de naam OMC Vitaliteit Centra waar partners van 
OMC zodanig worden ‘ontzorgd’ dat zij maximale tijd aan hun cliënten 
kunnen besteden. Reeds 11 franchisenemers gingen u voor en tekenden voor 
OMC Vitaliteit Centra.  
 
OMC Vitaliteit Centra (OMC) 
OMC’s richten zich op zowel particuliere als zakelijke dienstverlening met in elke provincie van 
Nederland een regiokantoor. OMC’s werken vanuit de filosofie van holistische gezondheidszorg: 
 

1. Geestelijke gezondheid 
2. Lichamelijke gezondheid 
3. Mens en omgeving (welzijn) 

 
123-methode© en OMC Vitaliteitscan© 
Voor zover mogelijk worden alle cliënten behandeld via de 123-methode©. Door deze methodiek 
kunnen cliënten reeds na 90 dagen weer participeren in de maatschappij. Deze methode kent een 
nazorg van 9 maanden om cliënten te begeleiden bij hun problematiek. Speciaal voor de zakelijke 
markt is de OMC Vitaliteitscan© ontwikkeld. Deze scan verbetert de vitaliteit van de organisatie en 
speurt vroegtijdig fricties op het gebied van (geestelijke) gezondheid op.  
 
 
 
Februari 2015 – Directie OMC Franchise Groep   



Orange Monday Centers Franchise 

 

 

OMC Franchise Groep  – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 

KvK nummer: 56.000.871 – IBAN: NL15 INGB 0008 3338 93 

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

Versie 4.1.01 

2 

 

INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding            3 
- Wat kan er anders           3 
- OMC Vitaliteitscan© en OMC Vitaliteitfactor©        4 
- Voor bedrijven en organisaties         4 
- Het antwoord           4 

2. Geestelijke gezondheid           5 
- OMC Franchise Groep          5 
- Geestelijke gezondheidszorg          5 
- Cijfers geestelijke gezondheidszorg         5 

3. De markt            7 
- Marktverwachting OMC          7 
- OMC Disciplines           7 
- Service naar GGz-instellingen          8 
- Overige business to businessactiviteiten        9 
- Orange Monday Academy          9 

4. Concept OMC Vitaliteit Centra        10 
- Wachtlijsten          11 
- Kostbare tijd van cliënten        11 

5. OMC Franchise Groep         12 
- Partners OMC Franchise Groep       12 
- Samenwerking         12 

6. Doelstellingen 2014/2015        13 
- Algemeen/locaties         13 

7. Organisatiestructuur OMC        14 
- Organisatiestructuur OMC Franchise Groep      14 
- OMC Vitaliteit Centra in Nederland       14     
- Regionale OMC Vitaliteit Centra       15 
- OMC Vitaliteit Centra in de wijk (service OMC’s)     15 
- Opzet OMC Vitaliteit Centra in Nederland      16 

8. Holistische gezondheidszorg        17 
- Sociaal-maatschappelijk        17 
- (Para-) Medische begeleiding OMC       17 
- 123-methode©         18 
- OMC Vitaliteitfactor©        18 

9. OMC Franchiseformule         19 
- Franchiseformule Orange Monday Centers      19 
- Wie komen in aanmerking als franchisenemer      19 
- Het OMC Franchise-idee        20 
- Wat biedt OMC Franchise Groep haar deelnemers - Turn-key-model   20 
- Invulling regionaal OMC        21 

10. Verdienmodel OMC Vitaliteit Centra       22 
- Disciplines GGz, Plusservice, business to business     22 
- OMC Vitaliteit Centra –Voor volwassenen en kinderen     23 
- 123-methode©         24 
- Doelstellingen         24 

11. Samenvatting          25 



Orange Monday Centers Franchise 

 

 

OMC Franchise Groep  – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 

KvK nummer: 56.000.871 – IBAN: NL15 INGB 0008 3338 93 

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

Versie 4.1.01 

3 

 
1. INLEIDING 

 
Orange Monday Centers is 2015 gestart met 11 zelfstandige professionals, die vanuit het nieuwe 
hoofdkantoor in Bilthoven werkzaam zijn binnen OMC Vitaliteit Centra. Een succesvolle start. Eind 
2015 heeft OMC een landelijke dekking bereikt. Het kan dus anders en het gaat ook anders in 2015. 
De vraag is: “Wat kan er anders?” 
 
Wat kan er anders? Ontwikkeling OMC Vitaliteit Centra! 
Hoewel oorspronkelijk ontstaan (via de Orange Monday Foundation) uit de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGz) zal de positie van OMC Vitaliteit Centra steeds meer een maatschappelijke 
visie krijgen met een holistische aanpak, zowel voor de particuliere als de zakelijke markt, voor zowel 
ondernemingen als overheid en zorginstellingen (ook GGz). 
 

1. Particuliere markt (o.a. de 123-methode©) 
2. Zakelijke markt (o.a. OMC Vitaliteitscan©) 
3. Overheid en zorginstellingen (o.a. de 123-methode© en OMC Vitaliteitscan©) 

 
OMC Vitaliteit Centra werken met zelfstandige professionals (zzp’ers) en vrijgevestigde 
behandelaars, van GGz tot aan Zorg, maar ook op het gebied van maatschappelijke, HRM, financiële 
en juridische dienstverlening. Deze OMC-professionals werken in de centra, bij particulieren thuis, 
maar kunnen ook worden gedetacheerd bij bedrijven, overheid en instellingen als adviseur, coach of 
trainer. Gezien de marktontwikkelingen kunnen onze behandelaars ook op huurbasis werken bij 
collega Zorg- en GGz-instellingen door in heel Nederland. 
 
OMC staat voor flexibiliteit, zowel naar de cliënt (particulier of zakelijk) als in de samenwerking met 
collega-organisaties binnen re-integratie, gezondheidszorg en welzijn. Het gezamenlijk delen van 
locaties zorgt voor optimalisatie voor alle partijen. In een tijd met stijgende gezondheidskosten en 
dalende vergoedingen een must. Het kan anders! 
 
Wat kan er anders? 123-methode©! 
Drie zaken vormen de basis van de nieuwe OMC Vitaliteit Centra:  
 

1. Snelheid van de behandeling (inclusief wachtlijsten) 
2. Sociaal maatschappelijke belichting (inclusief stigma) 
3. Financieel en juridische vraagstukken (schulden/echtscheiding) 

 
Deze drie zaken hebben er toe geleid dat de 123-methode© is ontwikkeld, die de basis zal zijn van 
nagenoeg alle behandelingen van particulieren binnen de op te richten OMC’s. U leest hier meer 
over in hoofdstuk 8. 
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Wat kan anders? OMC Vitaliteitscan© en OMC Vitaliteitfactor©! 
De tweede methode die is ontwikkeld (en voor een deel in de 123-methode© wordt gebruikt), is de 
OMC Vitaliteitscan©. Wij geloven in een wisselwerking tussen mentale en fysieke klachten. De één 
leidt tot het ander en andersom uiteraard. Wij hebben dan ook de OMC Vitaliteitfactor© ontwikkeld, 
waarmee wordt aangegeven hoe vitaal iemand is, zowel mentaal als fysiek.  
 
Er moet een balans zijn tussen deze twee aspecten (mentaal en fysiek) met een minimale score van 6 
(schaal 1  - 10). Komt iemand onder de 6, dan komt hij in de ‘kritische’ zone. Hoe hoger de score, hoe 
kleiner de kans op psychische klachten, ook bij ‘traumatische’ ervaringen. Iemand is dan veel beter in 
staat ‘de klappen’ op te vangen. Met een goede begeleiding is hij snel weer in  staat zijn leven op te 
pakken.  
 

 
 
Voor bedrijven en organisaties 
Orange Monday gelooft in preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Voor € 150,- exclusief BTW 1 
per medewerker voeren wij de OMC Pre-Vitaliteitscan© uit bij bedrijven. Als een organisatie de 
volledige OMC Vitaliteitscan© wil, wordt een maatwerkprogramma ontwikkeld voor een langere 
periode (3 - 9 maanden).  
 
OMC verlaagt, samen met de werkgever en werknemers, het werkverzuim als gevolg van 
(psychische) klachten en zet een signaleringssysteem op voor mentale en fysieke klachten. Naast het 
verlagen van het werkverzuim zal ook de gemiddelde Vitaliteitfactor© stijgen, wat leidt tot gezonde, 
vrolijker en positievere mensen, waardoor de organisatie productiever wordt.  
 
OMC Vitaliteit Centra 
In het ondernemingsplan ziet u dat wij met de OMC Franchise Formule en de landelijke dekking van  
OMC’s (eind 2015) een antwoord geven op de vraag: “Wat kan anders?”.  
OMC staat voor een adequate samenwerking tussen zelfstandige professionals binnen GGz en Zorg, 
maar ook juist daarbuiten. Ook OMC kan de GGz niet alleen veranderen en zal waar mogelijk, zowel 
landelijk als lokaal, samenwerken met gelijkgestemde organisaties, die de visie van de nieuwe OMC 
Vitaliteit Centra delen. 
 
OMC Vitaliteit Centra – Omdat het nodig is …  
Martin Jan Melinga – Voorzitter Orange Monday Foundation 

                                                             
1 vanaf 25 medewerkers 
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2. GEESTELIJKE GEZONDHEID 

OMC Franchise Groep 
Mede-initiatiefnemer stichting Orange Monday, vond in 2012, maar ook nu anno 2015: het moet 
anders, het kan anders. Omdat het nodig is! De vraag was hoe? Het antwoord: OMC Vitaliteit Centra. 
 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) 
In Nederland werken binnen de GGz meer dan honderdduizend mensen in loondienst en de meesten 
van hen doet natuurlijk uitstekend zijn/haar best. Echter, wat anders kan binnen de GGz zijn drie 
belangrijke zaken:  
 

1. GGz gaat uit van het “ziek” zijn van mensen en niet van het écht “beter” maken 
 

2. GGz houdt zich meer bezig met de “traditionele” wetenschappelijke methodes en staat 
minder open voor empirisch erkende methodes, zoals NLP 
 

3. GGz grijpt te snel naar medicatie, terwijl dat niet altijd de oplossing is. Tijdelijk en overdacht 
voorschrijven is beter. 

 
Naast de mensen die binnen de GGz in loondienst zijn, werken tienduizenden als vrijgevestigd (GGz-) 
professional. Deze zelfstandige professionals worden binnen afzienbare tijd gedwongen in 
multidisciplinaire teams te gaan werken. De OMC Franchise Formule is voor hen de oplossing. OMC 
Vitaliteit Centra, de spil in de GGz en Zorg, werkt samen met kleinere praktijken van bijvoorbeeld 
huisarts, wijkverpleging en thuiszorg.         
           
Cijfers Geestelijke Gezondheidszorg 
De GGz maakt ongeveer 6,1% van de totale gezondheidszorg uit, met een totale bedrijfsopbrengst 
van ruim € 5,6 miljard. Deze omzet wordt gegenereerd door 102 instellingen. De omzet van de 
afgelopen jaren binnen de GGz was lager, terwijl de kosten hoger werden.2 

 
Grafiek afkomstig uit het sectorrapport GGZ – www.ggznederland.nl 

 

                                                             
2 Bron: CBS – 2012 voorlopige cijfers 
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Geestelijke Gezondheidszorg = DBC 
Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt gewerkt met DBC’s. DBC staat voor Diagnose Behandel 
Combinatie. Door jarenlange ervaring van zorgverzekeraars is per behandeling een x bedrag vast 
gesteld voor de DBC’s. Hiermee moet de behandelaar het doen.  
 

 
In bovenstaande grafiek zijn de cijfers weergegeven van de leden van GGZ Nederland. Het 
totaalbedrag aan uitgegeven DBC’s is volgens het CBS ruim 4,7 miljard. In 2012 in totaal dus ruim € 2 
miljard aan DBC’s door niet-leden van GGZ Nederland. 

De laatste grafiek uit het sectorrapport van GGZ Nederland is voor Orange Monday Centers 
interessant. 

Volwassen  433.159 cliënten =  57% 
Kinderen  173.474 cliënten =  23% 
Ouderen  74.777 cliënten =  10%  
 
Orange Monday Centers en Orange Monday Centers-KIDS richten zich op 90% van de Geestelijke 
Gezondheidszorg. Overigens is de markt groter, deze cijfers zijn alleen van de leden van GGZ 
Nederland. 
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3. DE MARKT 
 
Marktverwachting Orange Monday Centers 
De afgelopen 2 jaar heeft Orange Monday Centers de markt onderzocht. De keuze voor de 3 
mogelijkheden van GGz is logisch. POH-GGz, Basis-GGz en Gespecialiseerde GGz. Er is bewust 
gekozen om zowel de verslavingszorg als de forensische zorg aan de nu bekende specialisten over te 
laten. Deze vorm van zorg gaat gepaard met hoge kosten en grote investeringen.  
 
Dat is ook de reden dat OMC Vitaliteit Centra vooralsnog alleen ambulante zorg zal leveren. In de 
toekomst (na 2015) worden wel de mogelijkheden van klinische GGz bekeken in de vorm van 
bijvoorbeeld samenwerking met zorgboerderijen. De klinische zorg moet van de regering worden 
afgebouwd en wordt bij OMC gezien als service naar cliënten. Cliënten die onverhoopt klinische zorg 
nodig hebben, gaan nu naar reguliere GGz-instellingen. 
 
OMC – disciplines 
Naast de bovenstaande disciplines binnen de GGz, heeft OMC nog twee andere verdienmodules: GGz 
Plus-Service naar andere GGz-instellingen, vrijgevestigde praktijken en professionals en business to 
businessactiviteiten naar bedrijfsleven, overheid en bijvoorbeeld zorg en onderwijs. 
 

 
 
OMC kiest hier bewust voor. De DBC’s zijn in Nederland verdeeld over de bestaande GGz-
instellingen. De zorgverzekeraar is niet ingesteld op (snel) groeiende of nieuwe GGz-instellingen en 
de verwachting is dat het verkrijgen van voldoende DBC’s om OMC Vitaliteit Centra (direct) rendabel 
te kunnen draaien, moeizaam zal zijn.  
 
Zolang de 123-methode© en de OMC Vitaliteitfactor©, en andere door ons ontwikkelde methodes, 
niet binnen de DBC’s vallen, dienen cliënten die een snelle behandeling willen dit zelf te betalen. In 
veel gevallen zal een werkgever, familie, uitkeringsinstantie of de gemeente bij willen dragen.  
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Door de efficientie van de organisatie houdt OMC de extra kosten voor de 123-methode© op een 
DBC zo laag mogelijk. Orange Monday Centers kiest dus voor een brede dienstverlening, niet alleen 
aan particuliere cliënten, maar ook business to business. Zowel binnen de Geestelijke 
Gezondheidszorg als daar buiten: bedrijfsleven, (lokale) overheid, uitkeringsinstanties, onderwijs en 
de algemene zorg.  
 
Service naar collega GGz-instellingen (b2b) 
De 123-methode© kan worden gebruikt door andere GGz-instellingen, alsook door de zorgverleners 
van jeugdhulp naar de gemeente. Wij stellen onze kennis, ervaring en professionals graag ter 
beschikking aan de reguliere GGz. Wij verwachten dat na 2015, als GGz gewend is aan deze nieuwe 
methode, zij meer gebruik gaat maken van de 123-methode©.  
 
De methode wordt vanaf dag één onderzocht door ons eigen Orange Monday Instituut (Research & 
Development) en wij  spreken de verwachting uit dat zorgverzekeraars na 3 jaar de 123-methode© 
toe zal laten tot het vergoedingenstelsel (DBC). De 123-methode© wordt in licentie verkocht 
(inclusief training en begeleiding). De zelfstandige zorgprofessionals van OMC kunnen gedetacheerd 
worden.  
 

 
 
Overige b2b activiteiten  
Door de diversiteit aan partners van OMC (franchisenemers) bieden OMC Vitaliteit Centra een breed 
pakket van dienstverlening gerelateerd aan Zorg, GGz en Welzijn in de breedste zin van het woord. 
Een aantal belangrijke diensten zijn: 
 
 OMC Vitalititeitscan© - de oplossing tegen werkverzuim en werkstress 
 Re-integratietrajecten voor werknemers 
 HRM-dienstverlening 
 Vitaliteittraining, coaching en advies 
 Detachering van zorgprofessionals 
 Het “Geef Kinderen een Goede Start©”-programma voor scholen, kinderen & ouders  
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Orange Monday Academy 
Nieuw in 2015 is het feit dat Orange Monday Academy wordt toegevoegd als activiteit van de OMC 
Franchise Groep. Ervaren trainers, coaches en vooral trainer/coaches geven uitvoering aan deze 
nieuwe Academy. Waar nodig werkt Orange Monday Academy samen met voorkeursleveranciers 
(preferred suppliers). 
 
Ontstaan vanuit de stichting Orange Monday en OMC Vitaliteit Centra zal Orange Monday Academy 
zich richten op 3 markten 
 

- Particulier 
- Zakelijk 
- Zorg-/GGz-instellingen en overheid 

 
Particulier 
Preventie staat hoog op de agenda van OMC Vitaliteit Centra, zowel voor, tijdens als na de 
(eventuele) behandeling van de cliënt. Ten behoeve hiervan ontwikkelt Orange Monday Academy 
cursussen, opleidingen en trainingen. Deze worden allen op maat voor de doelgroep geschreven en 
afgestemd op de vraag in de markt.  
 
Samen met stichting Orange Monday wordt een programma van psycho-educatie ontwikkeld ten 
behoeve van cliënten en hun familie, vrienden en collega’s. Uiteraard zijn deze afgestemd op de 
diverse psychische klachten en stoornissen 
 
Zakelijke markt 
Naast de  OMC Vitaliteitscan© hebben de OMC Vitaliteit Centra meerdere producten in huis om 
werkstress binnen organisaties, één van de grootste veroorzakers van psychische klachten,  te 
verminderen. Net zoals voor de particuliere markt worden deze trainingen op maat geschreven voor 
iedere organisatie.  
 
Instellingen en overheid 
Hoewel instellingen en overheid feitelijk bij de zakelijke markt van Orange Monday Academy horen, 
heeft deze doelgroep een specifiek karakter. Deze organisaties hebben veel, vaak dagelijks, te maken 
met mensen met psychische klachten en weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met mensen met 
deze klachten. Stichting Orange Monday gaat voor acceptatie van psychische klachten. 
 
Via diverse trainingen, cursussen en workshops worden deze medewerkers geleerd bewust te 
worden van de kwetsbare groep waar ze mee te maken hebben/krijgen. Voor deze doelgroep wordt 
bij voorkeur gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige trainers.   
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4. CONCEPT OMC VITALITEIT CENTRA 

 
Het concept OMC Vitaliteit Centra is gelanceerd in de zomer van 2014. Tot media februari 2015 werd 
door honderden zelfstandige professionals gereageerd op de vacatures. Nu, februari 2015, hebben 
inmiddels 11 franchisenemers (partners) getekend bij OMC Vitaliteit Centra. De verwachting is het 
jaar af te sluiten met 100-150 OMC-franchisenemers, of beter: partners van OMC Vitaliteit Centra. 
 
Op 15 december 2014 is het hoofdkantoor van OMC Vitaliteit Centra in Bilthoven geopend. De 
presentaties voor potentiële franchisenemers worden op deze locatie gegeven.  
 

 
 

Vanaf het 2e kwartaal van 2015 worden de 1e vestigingen van OMC Vitaliteit Centra geopend. De 1e 
vestiging zal in het midden van Nederland worden gerealiseerd. Vervolgens volgen (in willekeurige 
volgorde) Alkmaar e.o. (Noord-Holland), Breda e.o. (Brabant), Leiden e.o. (Zuid-Holland), en Zwolle 
e.o. (Overijssel).  
 
Vanuit deze regiovestigingen worden de komende 3 jaar (2015-2018) vestigingen geopend in alle 
plaatsen met meer dan 50.000 inwoners. Onder het kopje ‘Franchise’ (hoofdstuk 9 – pagina 22) 
wordt uitgelegd hoe de franchiseformule er uit ziet voor franchisenemers en uiteraard voor de 
cliënten van OMC Vitaliteit Centra. 
 
Voor Orange Monday is het ‘Time To Change NL’. Het wordt tijd dat een landelijke organisatie een 
alternatief biedt ten opzichte van de huidige reguliere Geestelijke Gezondheidszorg, met een 
compleet nieuwe, flexibele (zzp-) organisatie waar ruimte is voor: 
 

1. Reguliere zorg 
2. Complementaire zorg 
3. Innovatieve zorg 

 
Het aantal cliënten binnen de GGz is progressief gestegen de laatste 5 jaar. Voorspellingen van de 
WHO (World Health Organization) geven aan dat psychische klachten in 2040 wel eens volksziekte 
nummer één kunnen zijn. Bij OMC Vitaliteit Centra heeft preventie dan ook de hoogste prioriteit, om 
dit doemscenario te voorkomen. 



Orange Monday Centers Franchise 

 

 

OMC Franchise Groep  – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 

KvK nummer: 56.000.871 – IBAN: NL15 INGB 0008 3338 93 

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

Versie 4.1.01 

11 

 
Wachtlijsten 
Door het (omslachtige) systeem van regelgeving en protocollen binnen de huidige GGz zijn er enorme 
wachtlijsten ontstaan. Gegevens 2011: ruim 1.000.000 mensen die de GGz nodig hadden; ongeveer 
200.000 op wachtlijsten.  
 
Doordat deze mensen op een wachtlijst staan, hebben ze het gevoel ‘niet serieus te worden 
genomen’ en wordt de ‘ziekte’ verergerd. Cliënten moeten tussen de 6 weken en 6 maanden 
wachten op een intake en/of behandeling. Een ‘wachttijd’ van 6 maanden is geen uitzondering.  
 

 
 
Kostbare tijd … van cliënten 
Orange Monday Centers (OMC) stapt in wanneer de (voorlopige) diagnose nog maar net is gesteld 
door de huisarts of bij een vermoeden van psychische klachten (bijvoorbeeld door de cliënt zelf). 
Vanaf de dag van de aanmelding wordt de cliënt opgevangen en (al of niet samen met de huidige 
GGz) zo snel mogelijk naar een oplossing gewerkt. Hiermee wordt veel tijd gewonnen voor de cliënt.  
 
Orange Monday Centers (OMC) is een brede samenwerking van zelfstandige (para-) medische 
professionals, coaches,  cliëntbegeleiders en andere (ervarings-)deskundigen, die naast de huidige 
GGz zal worden opgebouwd. Het is niet de bedoeling om GGz nu al te veranderen, maar het kan 
anders, het kan beter. Er komen alternatieve, innovatieve en flexibele GGz Plus-organisaties naast de 
bestaande GGz-instellingen: OMC Vitaliteit Centra.  
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5.  OMC FRANCHISE GROEP 

Partners OMC Franchise Groep 
De Orange Monday Foundation is mede-initiatiefnemer van het concept en tevens 
medeaandeelhouder van de nieuw op te richten OMC Franchise Groep BV. Zij zal tevens een zetel 
krijgen in de raad van toezicht en de raad van commissarissen. 
 
Waar OMC zich richt op het herstel van de cliënt qua geestelijke en (deels) lichamelijke gezondheid, 
richt de Orange Monday Foundation zich juist op het bevorderen van acceptatie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Zowel OMC als de Orange Monday Foundation hebben de missie een 
zo goed mogelijke geestelijke gezondheid binnen het bereik van iedere Nederlander te brengen. 
 

 
 
Samenwerking 
Het succes van OMC Vitaliteit Centra kan alleen maar groter worden door een brede samenwerking 
in de (Geestelijke) Gezondheidszorg. Orange Monday heeft sinds 2012 met tientallen partijen 
gesprekken gevoerd met de intentie een samenwerking te realiseren. De samenwerking krijgt zowel 
landelijk, regionaal als lokaal vorm: 
 

1. Landelijk: samenwerkingsmogelijkheden met de politiek, beroepsorganisaties, GGZ 
Nederland en andere belangen organisaties.  
 

2. Regionaal:   samenwerking mogelijk met reguliere GGz-instellingen, bijvoorbeeld voor de 123 
methode©, maar ook in verband met extramurale hulpverlening. OMC kiest bewust (nog) 
niet voor deze dienstverlening. Per regiovestiging wordt hiervoor een samenwerking 
gerealiseerd met instellingen die wel intramurale hulp verlenen. 
 

3. Lokaal: OMC ziet hier de meeste mogelijkheden. Aangezien niet iedereen die dat wil 
franchisenemer kan worden van OMC, zal een intensieve samenwerking worden gezocht met 
nagenoeg alle vrijgevestigde behandelaars en zelfstandige professionals binnen het 
werkgebied van OMC Vitaliteit Centra.  

 
Bij voldoende groei van een vestiging is dan de instroom van nieuwe franchisenemers makkelijker te 
realiseren. Daarnaast kan het OMC zich verzekeren van een maximale hulpverlening via 
vrijgevestigde behandelaars als aanvulling op het dienstverleningspakket van de bestaande OMC-
franchisenemers. 
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6. DOELSTELLINGEN 2015 

 
Algemeen/locaties 
Het hoofdkantoor van de OMC Franchise Groep is gevestigd in Bilthoven. De 1e operationele 
vestiging zal in de directe omgeving van Bilthoven (straal van 10-15 km) worden gerealiseerd. 
Mogelijkheden zijn dan: De Bilt (Bilthoven), Houten, de Utrechtse Heuvelrug (w.o. Driebergen) en 
Zeist (zie kaart) 
 

 
 

Na de 1e vestiging gaat OMC voor vestigingen rondom de provincie Utrecht, in de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Brabant en Overijssel of Gelderland. De realisatie van deze vestigingen is 
afhankelijk van het aantal deelnemende franchisenemers. Vanuit deze vestigingen (zie onderstaande 
kaart) worden dan de vestigingen in de andere provincies geopend met als resultaat eind 2015 een 
landelijke dekking. 
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7. ORGANISATIESTRUCTUUR 

 
Organisatiestructuur OMC Franchise Groep 
OMC Franchise Groep BV is de overkoepelende holding boven alle 22 te realiseren regiovestigingen 
in Nederland. De OMC Franchise Groep heeft een platte structuur, alle vestigingen worden 
aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Bilthoven.  
 
Nederland is verdeeld in 3 zones met in elke zone (in de toekomst) een zonemanager. De 
zonemanagers besturen dan de 3 zones uit de vetgedrukte steden en vanuit het hoofdkantoor in 
Bilthoven. In het hoofdkantoor zetelt de Raad van Bestuur (directie) van 3 personen. Te weten een 
algemeen (commercieel) directeur, een operationeel directeur en een geneesheer-directeur 
(vacant). Tevens stuurt de directie de interne en externe staf aan (zie schema).  
 
 

 
 
 
Binnen de regiovestigingen wordt vanuit de franchisenemers (roulerend) een coördinerend team 
aangesteld, samengesteld zoals bij de directie. OMC Franchise Groep gaat uit van een zelfsturende 
organisatie, wat logisch is, gezien het feit dat er uitsluitend met zelfstandige professionals wordt 
gewerkt. 
 
OMC’s  in Nederland 
Als ambitieuze organisatie gaat OMC Franchise Groep uit van een volledig landelijke dekking binnen 
de genoemde vijf jaar. Elke regiovestiging is zelfsturend en valt onder de Raad van Bestuur van de 
OMC Franchise Groep.  
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Regionale OMC Vitaliteit Centra  
De 1e vestiging en tevens de OMC-hoofdvestiging zal gevestigd worden in de provincie Utrecht in de 
nabijheid van het hoofdkantoor van OMC Franchise Groep. Hier zal uiteindelijk ook een compleet 
geoutilleerd OMC (inclusief Orange Monday Academy en OM Instituut) zijn gevestigd. In steden met 
universiteiten, zoals Amsterdam, Leiden, Groningen, Utrecht en Maastricht zal tevens een afdeling 
van het OM Instituut gevestigd worden in het kader van samenwerking met de betreffende 
universiteiten. 
 
Service OMC’s 
Naast de bovengenoemde regiovestigingen wordt een netwerk opgebouwd van lokale OMC Vitaliteit 
Centra (minder faciliteiten dan de regiovestigingen) en ‘service’-dependances (basisfaciliteiten) die 
de regiovestiging ondersteunen.  
 
Het regionale OMC stuurt alle lokale OMC Vitaliteit Centra en wijk-OMC’s (satellieten) aan. (Zie 
voorbeeld tekening hieronder.) De wijk-OMC’s vallen rechtsreeks onder het regionale OMC. De 
lokale OMC’s hebben hun eigen bestuur, maar maken gebruik van de diensten van het regionale 
OMC, in dit geval als voorbeeld Amersfoort. Zo is heel Nederland in kaart gebracht. 
 

 
Regiokantoor Amersfoort stuurt op deze kaart minimaal 15 vestigingen aan (inclusief de hoofdvestiging). 

 
In dit voorbeeld is het als volgt: 

 
1 x regionaal OMC Amersfoort 
5 x wijk-OMC’s in de vijf belangrijkste wijken van Amersfoort 
9 x lokale  OMC’s in Hoogland, Baarn, Nijkerk, Hoevelaken, Leusden, Woudenberg, 
Soesterberg, Zeist en Soest (deze zijn, afhankelijk van de behoefte, klein of middelgroot). 
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Het idee komt van het dealernetwerk van Volkswagen. Een aantal grote showrooms en verder  
‘service’-punten waar mensen ‘lokaal’ hun auto een beurt kunnen laten geven. Wij hebben dat 
vertaald naar ‘dichtbij’ de cliënt zijn.  Een paar grote vestigingen en verder kleine vestigingen waar de 
cliënt geen nummer, maar een mens is.  
 
De regiovestigingen van OMC zijn veelal voor de 1e diagnose en 1e behandeling. Voor verdere 
behandeling kunnen cliënten terecht bij hun lokale OMC. De dependances worden nóg 
laagdrempeliger dan de OMC regiovestigingen.  
 
Als we de kaart van Nederland bekijken zijn onderstaande steden op dit moment logische locaties 
voor een regionaal OMC. In de toekomst kan dit netwerk steeds fijnmaziger worden. 
 

 
OMC: van idee tot een bloeiende organisatie. 

 
Opzet OMC’s in Nederland 
We spreken van een organisatie in plaats van een onderneming, omdat het gaat om een collectief 
van mensen dat met elkaar samenwerkt. Doelstelling is om een organisatie met 22 regiovestigingen 
(inclusief het hoofdkantoor) door heel Nederland  te realiseren, waardoor een landelijke dekking 
ontstaat, net zoals de huidige GGz.  
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8. HOLISTISCHE GEZONDHEIDSZORG 

 
Sociaal – en maatschappelijke afdeling 
De filosofie van OMC is dat juist de maatschappelijke situatie van onze cliënt sterke invloed heeft op 
zijn/haar psychische kwetsbaarheid. Er worden dan ook ruimtes ingericht voor juridische, financiële 
en sociaal-maatschappelijke professionals, coaches en begeleiders. Binnen OMC worden dié 
professionals en middelen ingezet om, naast de geestelijke gezondheid, de maatschappelijke positie 
van de cliënt weer zo goed en snel mogelijk stabiel te krijgen. 
  
Binnen het GGz Plusspectrum spelen voedingsdeskundigen, bewegingsdeskundigen en coaches 
vanuit diverse disciplines (zoals bijvoorbeeld NLP) een rol om cliënten te begeleiden naar een 
positieve levenshouding en een gezonde levensstijl, oftewel: naar algemene vitaliteit. Hoe beter de 
vitaliteit van de cliënt, hoe beter zijn weerbaarheid is. Zowel voor psychische, somatische en 
psychosomatische klachten. Het één gaat niet zonder het ander! 
 

 
 

(Para) Medische begeleiding OMC 
OMC is een allround centrum waar ruimte is voor het volledige (para-) medische pallet dat 
noodzakelijk is voor het herstel van cliënten. Te denken valt dan ook aan huisartsen, psychiaters, 
psychologen,  fysiotherapeuten en andere (para-) medische functies. De regionale vestigingen van 
OMC krijgen nagenoeg dezelfde faciliteiten als een traditionele GGz-instelling en meer: GGz Plus. 
 
In eerste instantie ligt de focus op poliklinische en thuisbehandelingen.  
OMC Vitaliteit Centra staan voor ondersteuning van de huisarts (POH-GGz), Basis GGz (de oude 
eerstelijns GGz) en de gespecialiseerde GGz. Opnames worden mogelijk bij aan ons gelieerde 
zorgboerderijen/instellingen.  
 
Eén van de belangrijkste aspecten binnen de (para-) medische begeleiding van de OMC’s is de 
speciaal voor en (mede) door de Orange Monday Foundation ontwikkelde 123-methode©.  
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123-methode© 
De 123-methode© behelst 3 fases van elk in principe 30 dagen (totaal 90 dagen). Dit is een 
basisschema. Orange Monday Centers ziet iedere cliënt als een individuele cliënt met een eigen 
schema. Binnen de methode wordt gebruik gemaakt van een cliëntbegeleider, coach en 
psychiater/psycholoog. In de eerste fase speelt de cliëntbegeleider de belangrijkste rol. In de tweede 
fase krijgt een cliënt te maken met zowel de (vaste) cliëntbegeleider als de coach en 
psychiater/psycholoog. In de laatste fase is de belangrijkste rol weggelegd voor de coach en/of 
psycholoog. 

De 123-methode© beslaat 3 blokken van 30 dagen en 3 blokken van 3 maanden (in totaal dus 1 jaar) 
en houdt het volgende in voor de eerste 3 maanden:  
 

1. Stabilisatie - Rust, Reinheid en Regelmaat (3 x R) – Het creëren van rust in het leven van de 
cliënt; op tijd opstaan,  boodschappen doen, samen schoonmaken en dergelijke 
 

2. Inventarisatie - Overzicht, Orde, Oplossing (3 O’s) – Voor de cliënt overzicht creëren, orde in 
zijn leven brengen en kijken naar de echte oorzaken van de psychische klachten 
 

3. Preventie – Samen, Toekomst, Overzicht en Preventie (STOP) – Het creëren van een nieuwe 
toekomst voor de cliënt, zowel qua gezondheid als maatschappelijk. Tevens wordt een 
preventieplan opgesteld. 

 
OMC Vitaliteitfactor© 
Bij binnenkomst wordt bij de cliënt de OMC Vitaliteitfactor© vastgesteld. Dit is de mentale en 
lichamelijke gezondheid van de cliënt. Het behandelplan tijdens de 123-methode© wordt afgestemd 
op de OMC Vitaliteitfactor© die na 90 dagen minimaal een score 6 moet zijn (schaal 1 -10). Na deze 3 
maanden kan of is de cliënt vaak al weer aan het werk en staat zijn leven weer op de rails.  
 

 
 
123-methode© - tweede fase 
In de tweede fase van de 1e periode van 3 maanden wordt het behandelplan vastgesteld voor de 
daaropvolgende 3 x 3 maanden. De cliënt wordt gecoacht naar een positieve levenshouding en een 
gezonde levensstijl (mentaal en fysiek). De invulling van de laatste 9 maanden wordt op maat en in 
verleg met het behandelteam en de cliënt vastgesteld. 
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9. OMC FRANCHISEFORMULE 

 
Franchiseformule OMC Vitaliteit Centra 
Waarom franchise? De beste manier om de doelstellingen van Orange Monday en OMC te 
verwezenlijken, bleek een franchiseformule. Op een zo betrouwbaar mogelijke manier een landelijke 
dekking realiseren van naar schatting zo’n 100 OMC Vitaliteit Centra en een goede samenwerking 
creëren met deelnemende zelfstandige professionals. Franchisenemers worden ook wel ‘partner’ van 
OMC genoemd. Op het moment van schrijven van dit ondernemingsplan (februari 2015) zijn er 
ondertussen 11 partners toegetreden tot de franchiseformule. 
 
Franchisevorm 
Er is gekozen voor een unieke franchisevorm, die nog niet bestaat in Nederland: faciliterende, soft, 
franchise. Samenwerkende franchisenemers onder één dak. Wat houdt dit in: 
 

1. OMC faciliteert een compleet ingericht kantoor waar alle benodigdheden voor een 
geestelijke, en deels somatische, gezondheidszorg beschikbaar zijn¹. De regionale OMC’s 
fungeren als een reguliere GGz-instelling, de bemensing is niet in loondienst, maar 
zelfstandig professional. OMC is een GGz Plus-instelling. Naast de GGz-professionals, richten 
wij ons op de plus. Te weten:  coaches, voedings- en bewegingsdeskundigen, financiële, 
juridische en sociaal-maatschappelijk deskundigen. 
 

2. Alle zelfstandige professionals (ZP’ers) werken onder de merknaam OMC (Franchise) en 
onder hun eigen merknaam. Hierdoor worden professionals o.a. in staat gesteld grote 
opdrachten binnen te halen die zij anders niet zouden krijgen. Marketing en communicatie 
worden uitgevoerd door de OMC Franchise Groep. Gezamenlijk worden acquisitieactiviteiten 
geïnitieerd. Daarnaast krijgt de ZP’er een keur aan diensten aangeboden door de OMC 
Franchise Groep, zoals het regelen van verzekeringen, pensioen et cetera. 

 
¹ Vakspecifieke middelen uitgezonderd. 
 
Wie komen in aanmerking als franchisenemer? – NIEUW PLAATJE!!!!!!!!!!! 

 
 

GGz:  Over het algemeen behandelaars die nu ook actief zijn binnen de GGz 
Zorg:  Zorg-plus behandelaars en bijvoorbeeld NLP-coaches, aanvullend op GGz 
Plus:  Sociaal-maatschappelijke, financiële en  juridische hulpverleners 
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Het OMC Franchise-idee 
Het idee is dat onze partners zo veel mogelijk worden ontzien wat betreft werkzaamheden die de 
OMC franchiseorganisatie ook kan uitvoeren: het ontzorgen van onze partners. Hierdoor realiseert 
de OMC-partner een zo hoog mogelijk percentage aan declarabele uren en is hij/zij zoveel mogelijk 
van zijn/haar tijd bezig met de cliënt. Een hele winst ten opzichte van de reguliere geestelijke 
gezondheidsinstellingen. 
 
Nagenoeg iedereen die werkzaam is binnen OMC Vitaliteit Centra werkt als franchisenemer. 
Iedereen is dus werkzaam als zelfstandig professional: ZP-er. De ondersteunende functies (o.a. 
receptie/huishoudelijke- en facilitaire dienst) kunnen hierop een uitzondering zijn en worden 
bemenst via een payroll-systeem of door freelancers. Het takenpakket en de verantwoordelijkheden 
van bovengenoemde functies zijn omschreven in het operationeel plan voor elk OMC Vitaliteit 
Centrum. 
 
Wat biedt OMC de deelnemer? 
OMC Vitaliteit Centra is een full serviceorganisatie voor haar cliënten (GGz en Zorg). 
Zo is OMC ook een full serviceorganisatie voor haar franchisenemers. OMC werkt met een cafetaria 
turn-key-model voor haar franchisenemers. Dit model is in principe oneindig, maar zal beginnen met 
een basismodel.  

 

 
 

OMC Deelnemers Turn-key model 
Het OMC biedt de franchisenemers de volgende arrangementen aan: 
 

1. Huurruimte binnen OMC (inclusief gas/water/licht/internet/overhead) 
2. Kantoorinrichting (volgens OMC richtlijnen, maar eigen vrijheid) 
3. Collectieve administratie (agendabeheer/belastingaangifte etc.) 
4. Collectieve acquisitie 
5. Collectieve verzekeringen (risico, ziekte en ongeval) en pensioen 
6. Leaseauto 

 
De komende jaren kunnen de diensten van OMC naar behoefte en wensen van haar partners (de 
franchisenemers) worden uitgebreid. De franchisenemers betalen (individueel) voor deze 
arrangementen een vast bedrag per maand aan OMC Franchise Groep BV.  
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Per kwartaal wordt het maandbedrag naar boven of beneden bijgesteld en aan het eind van het jaar 
vindt een eindafrekening plaats. Door de bijstelling per kwartaal zal aan het einde van het jaar slechts 
een klein verschil terug- of bijbetaald hoeven worden. 
 
Invulling Regionaal OMC Utrechtse Heuvelrug  
Hoe komt een ideaal Orange Monday Center er uit te zien? 
 

 
 
Begane grond: Entree, afsprakenbureau, directie, atelier3 en sportruimte4 
 
1e verdieping: Behandelruimtes (coaches, psychiater, psycholoog etc.) 
 
2e verdieping: Diagnostiekruimte, eventueel lab (divers onderzoek)5 
 
Algemeen: 
Het gebouw is volledig voorzien van flex-plekken. Het streven is het gebouw maximaal te benutten. 
Partners die fulltime aanwezig zijn hebben (zoveel mogelijk) een vaste kamer.  
 
Het OMC is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 - 17.00 uur (en van 19.00 tot 22.00 uur) 
en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur. OMC is 24/7 bereikbaar en kan dus ook de avonden en in het 
weekend open voor haar cliënten (bijvoorbeeld crisisopvang). Er zullen open inloopmogelijkheden 
zijn op één of meer avonden van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
 
Atelier en sportruimte 
Een behandeling van een cliënt is bij ons meer dan (para-) medisch. Het atelier en de sportruimte zijn 
(in overleg met de begeleiding) beschikbaar voor alle cliënten met behandelaars van OMC. Binnen de 
regionale centra zijn fysiotherapeuten, sportbegeleiders en creatief coaches beschikbaar.  
 
 
 
 
 

                                                             
3 Niet in alle regiovestigingen 
4 Alleen in de regiovestigingen 
5 Alleen in de hoofdvestiging Amersfoort    
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10. VERDIENMODEL OMC (en partners/franchisenemers) 

Orange Monday Centers vormt samen met Orange Monday GGz, een GGz Plus-instelling.  
Een OMC kent meerdere disciplines die de basis zijn voor het verdienmodel van OMC als organisatie 
en voor de partners (intern - franchisenemers - of extern – freelancers -). 

Discipline GGz (particulier) 
1. POH-GGz (Praktijkondersteuning huisarts) 
2. Basis-GGz (voorheen 1e lijn en deel 2e lijn) 
3. Gespecialiseerde GGz (voorheen 2e lijn) 

Bovenstaande disciplines van de GGz worden gefinancierd via de zorgverzekeraar (DBC), particulier, 
via werkgever of door middel van subsidies van gemeenten of uitkeringsinstanties. 
 

 

Discipline Plus-service 

1. Plus-Service aanbieden aan (reguliere) GGz-instellingen - detachering 

2. Samenwerking met vrijgevestigde praktijken en zelfstandige professionals 

3. Advies aan overheid en uitkeringsinstanties – detachering (UWV, gemeenten et cetera) 

Het gaat hierbij om de eerder omschreven plus-activiteiten van OMC en de,  door OMC ontwikkelde 

producten, zoals de 123-methode© en de OMC Vitaliteitfactor©, die in licentie verkrijgbaar worden 

voor de gehele (reguliere) geestelijke gezondheidszorg (GGz). 

Discipline Business to Business (B2B) 
1. OMC Vitaliteitscan© - verlagen werkverzuim (werkstress) overheid en bedrijfsleven 
2. Speciale programma’s voor scholen – “Geef Kinderen een Goede Start©” 
3. Coach en/of trainingsprogramma’s (preventie) voor bedrijfsleven en overheid. 

 
OM Centers verwacht een belangrijk deel van de omzet uit b2b-activiteiten te kunnen halen.  
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Werkgevers (ruim 7 miljoen werknemers), maar ook scholen (Jeugd-GGz) en overheidsinstellingen 
zoals gemeenten (transitie jeugdhulp en Wmo) en uitkeringsinstanties (langdurig werkzoekenden).  
 
 

 
 
Orange Monday Foundation heeft doelstellingen die door OMC in de praktijk uitgevoerd gaan 
worden. Zo is preventie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid (o.a. onderwijs), de sleutel tot 
lagere kosten binnen de GGz en de Zorg. 
 
OMC Vitaliteit Centra – Voor volwassen en kinderen 
Alle regionale OMC’s zijn gericht op de volledige GGz. Te weten: 
 

1. Volwassenen – Orange Monday Centers    
2. Kinderen – Orange Monday Centers KIDS 

3. Ouderen – Orange Monday Centers (Geriatrie) 
 

Orange Monday Centers KIDS heeft een eigen naam, logo en website. De Jeugd-GGz is per 1 januari 

2015  ondergebracht bij de gemeenten. OMC-KIDS werkt op dit moment aan diverse programma’s 

om gemeenten en zorgverleners van jeugdhulp te ondersteunen. OMC-KIDS verleent tevens 

jeugdhulp, de nieuwe naam van Jeugd-GGz. Geriatrische GGz valt onder Orange Monday Centers. 
 
Wachtlijsten 
Het fenomeen ‘wachtlijst’ binnen de Geestelijke Gezondheidszorg heeft anno 2015 zorgwekkende 
vormen aangenomen. Wachttijden van 3 - 6 maanden voordat de cliënt behandeld kan worden, zijn 
eerder regel dan uitzondering, vooral binnen de Specialistische GGz. 
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123-methode© 
Door de aanpak van OMC Vitaliteit Centra met de 123-methode© worden dit soort wachtlijsten 
verleden tijd. OMC Vitaliteit Centra starten op dag 1 al met de behandeling op basis van de 
voorlopige diagnose. Tijdens de behandeling wordt de diagnose eventueel bijgesteld. Het streven is 
om binnen 4 weken de OMC Totaaldiagnose© definitief vast te stellen. Op dat moment begint de 
definitieve behandeling. Zaken die al aan de orde zijn gekomen tijdens de voorlopige behandeling 
behoeven niet opnieuw te worden toegepast. 
 

 
 

Behandelaars 
Orange Monday Centers werken met zelfstandige zorgprofessionals, zowel intern (franchisenemers) 
als extern: vrijgevestigde zorgprofessionals en collega GGz-instellingen. Hierdoor is de inzet van 
medewerkers binnen het behandelteam flexibel te regelen. 
 
Doelstelling: OMC Vitaliteit Centra streven er naar wachtlijsten nooit langer op te laten lopen dan 1 - 
2 weken. Intake van cliënten wordt binnen 24 - 48 uur na doorverwijzing uitgevoerd, waarna de 
behandeling direct wordt opgestart. OMC verspilt geen kostbare tijd van cliënten. Juist in de eerste 3 
maanden na aanmelding van de cliënt heeft de behandeling het meeste effect. 
 
OMC: De beste zorg voor iedereen bereikbaar! 
Orange Monday en OMC vinden dat de beste zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn. Zo snel 
mogelijk na de eerste symptomen van de klachten en gebruikmakend van alle methodieken die 
beschikbaar zijn. Coachen naar een positieve levenshouding en een gezonde levensstijl.  
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OMC-vestigingen in Nederland 
In Nederland wordt vanaf het voorjaar tot eind 2015 een netwerk van minimaal 6 (bij voorkeur 12) 
regiovestigingen gerealiseerd. In principe in elke provincie één. Op de grens van Noord-Holland en 
Zuid-Holland komt waarschijnlijk een extra regiovestiging vanwege de bevolkingsdichtheid van de 
beide provincies. In Noord Holland (2.741 miljoen) en Zuid-Holland (3.577 miljoen) woont 
gezamenlijk 37,5% van de Nederlandse bevolking. Een regiovestiging in Zuid-Holland (bijvoorbeeld 
Leiden) is dan ook logisch. De provincie Friesland valt onder de regiovestigingen Zwolle en 
Groningen. 
 
In 2016 worden de ‘witte vlekken’ op de kaart ingevuld met lokale OMC’s of, indien nodig extra 
regionale vestigingen, zoals Leeuwarden en Enschede, maar ook in en rond de 4 grote steden 
Amsterdam (800.000 inwoners), Den Haag (500.000 inwoners), Rotterdam (600.000 inwoners) en 
Utrecht (325.000). Er is bewust gekozen de grote steden pas in de 2e fase op te starten.  
 
In de grote steden is juist de concurrentie met de reguliere GGz het grootst. OMC staat dichtbij de 
cliënt en dat gaat beter vanuit kleine steden in Nederland dan in de grote steden. Daarnaast is de 
bereikbaarheid met de auto in de grote steden veelal slechter.  
 
OMC Vitaliteit Centra – locaties 
OMC kiest voor ‘grote’ steden in Nederland als verzorgingsgebied. Maar ook om bovengenoemde 
redenen start OMC het liefst in satellietplaatsen van een grote stad. Leiden, Gouda en Alkmaar zijn 
mooie voorbeelden. Vanuit de 3 beoogde regionale OMC’s kunnen in eerste instantie de 3 grote 
steden in Zuid- en Noord Holland worden bediend. 

 

   
 
De locaties van OMC Vitaliteit Centra zijn goed bereikbaar, zowel met de auto als openbaar vervoer. 
Gezien de behandelwijzen geven wij de voorkeur aan ‘groen’ in de omgeving. De gebouwen zijn licht, 
hebben veel ramen en zijn ruimtelijk ingericht. Cliënten voelen zich op hun gemak in deze omgeving. 
De regionale OMC’s hebben, naast de behandelruimtes, een ruimte voor training (inclusief catering), 
een atelier (creatieve therapie) en een fitnessruimte (bewegingstherapie).   
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11. SAMENVATTING 

 
In de zomer van 2014 is de werving van franchisenemers gestart. Ondertussen heeft OMC Vitaliteit 
Centra 11 zelfstandige professionals als partner van de franchiseformule (februari 2015). Met een 
team van 15 professionals wordt nu hard gewerkt aan de opening van de 1e vestiging in het voorjaar 
van 2015. Dit OMC Vitaliteit Centrum komt op de Utrechtse Heuvelrug. 
 
Later dit jaar worden nog minimaal 5 vestigingen geopend in de volgende provincies: Overijssel 
(Deventer e.o.), Noord-Holland (Alkmaar e.o.), Brabant (Breda/Tilburg e.o.), Zuid-Holland (Leiden 
e.o.) en Gelderland (Arnhem e.o.), zie ook de kaart:  
 

 
 
Waarom deze franchiseformule? 
Hiervoor zijn meerdere redenen, de belangrijkste op een rijtje: 
 

1. Het is tijd voor een nieuwe GGz met zelfstandige professionals 
2. Vrijgevestigde GGz-behandelaars staan onder druk door de regelgeving van de overheid 
3. Naast (para-) medische dienstverlening is ook sociaal/maatschappelijk en 

financieel/juridische ondersteuning voor cliënten binnen GGz noodzakelijk 
4. Door flexibele opzet OMC nauwelijks wachtlijsten 
5. Naast GGz-werkzaamheden, werken OMC-professionals ook voor andere GGz-instellingen en 

business-to-business naar bedrijven, organisaties en overheid. 
 
OMC Franchise Groep 
Orange Monday Centers stellen franchisenemers (partners) in staat door middel van faciliterende 
(soft) franchise zich nagenoeg 100% te kunnen focussen op de uitoefening van hun beroep. Zaken als 
acquisitie, administratie, boekhouding, marketing en communicatie worden centraal geregeld en 
toegespitst op de belangen van de partner met zijn eigen onderneming. 
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Samenwerken onder één naam, samenwerken onder één dak, maar wel als ondernemer je eigen 
identiteit behouden. Een franchiseformule die de oplossing is voor mensen die wel ondernemer 
willen zijn, maar af willen van regelgeving en administratie. Door de samenwerking van de 
zelfstandige professionals wordt ook een hoger dan gemiddeld ondernemingsinkomen gegenereerd.  
 
Landelijke wervingscampagne 
Waarom gelijk landelijk? OMC Franchise Groep gelooft in haar formule en een Orange Monday 
Center is (waar ook in Nederland) met 5 - 7 zelfstandige professionals al op te starten. Zo is in één 
jaar een netwerk te realiseren van minimaal één OMC in elke provincie in Nederland. 
 
Naast zelfstandige professionals kunnen ook gehele praktijken partner van OMC worden. Naast 
partnership gaat OMC ook voor intensieve samenwerking met bestaande (kleine) instellingen in de 
GGz en Zorg. Samen gaat het tenslotte beter! 
 
De campagne wordt verwezenlijkt in samenwerking met zelfstandige professionals, de Orange 
Monday Foundation en de directie van de OMC Franchise Groep. 
 
Interesse om ook franchisenemer te worden? Neem contact met ons op! 
 
Bilthoven, 21 februari 2015 
 
 
Martin Jan Melinga     Hester Morsdorf 
Voorzitter Orange Monday Foundation   Secretaris Orange Monday Foundation 
Co-founder OMC Franchise Groep   Co-founder OMC Franchise Groep 
E: martin@orangemonday.nl    E: hester.morsdorf@omcenters.nl 
M: 06 – 42 93 13 46     M: 06 – 50 84 65 46   
 
 
 
 

 

 
 
 


