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ELEVATOR PITCH 
De stichting Orange Monday, opgericht in 2012, staat aan de basis van de OMC (Orange Monday 
Centers) Franchise Groep. Sinds de zomer van 2014 hebben zich inmiddels al 14 franchisepartners 
aangesloten en daarmee zijn wij één van de snelst groeiende organisaties binnen de gezondheidzorg. 
Doelstelling ultimo 2015: 50 tot 100 partners. Dat het anders kan en moet binnen de (geestelijke) 
gezondheidszorg is voor bijna iedereen wel duidelijk, maar hoe?  
 
Hoe kan het anders? 
OMC Franchise Groep realiseert binnen 5 jaar een landelijk netwerk van OMC Vitaliteit Centra in alle 
12 provincies. Binnen deze OMC Vitaliteit Centra wordt uitgegaan van vitaliteit (lees: gezondheid). 
Daarop voortbouwend, is de vraag: “Wat zijn de klachten?”. Het antwoord is ook een vraag: “Wat is 
er nodig voor het herstel (van de cliënt)?” OMC Franchise Groep richt zich zowel op de particuliere 
als de zakelijke markt.  
 

Vitaliteitfactor© en 123-methode© 
Alle OMC Vitaliteit Centra werken met de door onze organisatie ontwikkelde unieke 
Vitaliteitfactor©. Bij elke klacht zijn namelijk de volgende 3 zaken essentieel: 
 

1. Fysieke gezondheid van cliënt 
2. Mentale gezondheid van cliënt  
3. Mens (cliënt) en zijn of haar omgeving 

 
Met deze Vitaliteitfactor© kan elke Nederlander berekenen of hij of zij in balans is en wat er 
eventueel mis is. Wij noemen dit Holistische Gezondheidszorg. De 123-methode©, in combinatie 
met de Vitaliteitfactor©, versnelt de behandeling (gemiddeld in 90 dagen). 
 
Orange Monday Academy en Orange Monday Instituut 
Orange Monday Academy gaat, naast OMC Vitaliteit Centra, functioneren als nieuwe merknaam 
binnen de franchiseformule. Opleidingen, trainingen, workshops e.d. worden vanaf de zomer 2015 
via de OM Academy vermarkt.  Het Orange Monday Instituut zal ‘alles’ wat er binnen OMC Vitaliteit 
Centra en de Orange Monday Academy gebeurt, registreren en onderzoeken, waar nodig samen met 
universiteiten. Dit om behandelingen op hun effectiviteit te onderzoeken en ‘evidence based’  te 
maken. Hierdoor kunnen de methodes of behandelingen in de toekomst worden opgenomen binnen 
de zorgverzekering. 
 
OMC Vitaliteitscan© 
Tenslotte, vanaf deze zomer wordt bij veel bedrijven de unieke Vitaliteitscan© geïntroduceerd en 
uitgevoerd. Uniek, omdat deze scan de enige in Nederland is waar zowel onderzoek als behandeling 
van werknemers mogelijk is binnen één organisatie. 
 
Juli 2015 – Directie OMC Franchisegroep 
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INLEIDING 

 
Op 21 juli 2014 presenteerde ik via één van mijn blogs OMC Vitaliteit Centra met een openbaar visie- 
en beleidsplan en begon de werving van franchisepartners. Op een nieuwe website werden de meer 
dan 20 vacatures voor diverse behandelaars binnen de (geestelijke) gezondheidszorg gepresenteerd. 
Uniek in Nederland, een franchiseorganisatie binnen de gezondheidszorg voor zelfstandige 
professionals, die het allemaal anders willen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. 
 
Inmiddels werkt vanuit het hoofdkantoor in Bilthoven een team van bijna 20 zelfstandige 
professionals aan een netwerk van landelijke professionals (en vestigingen) in alle 12 provincies van 
Nederland. Een prestatie van formaat. Wij zijn één van de snelste groeiende organisaties binnen de 
gezondheidszorg. Nu tijd voor een moment van bezinning. Het ondernemingsplan dat in juli 2014 is 
gepresenteerd, wordt op een aantal belangrijke punten aangepast. 
 
Holistische Gezondheidszorg 
Oorspronkelijk gestart (door de visie en missie van stichting Orange Monday) als GGZ Plus-Instelling 
met een holistische aanpak, gaat de koers nu rechtsreeks op holistische gezondheidszorg. In mijn 
blogs schrijf ik vaak over de vitaliteit van mensen en de gevolgen van en voor de omgeving (partner – 
gezin – familie – werk en samenleving), maar ook zingeving en spiritualiteit. Juist in de 21ste eeuw 
met ‘openheid’ over ‘alles’, zolang het maar niet ons zelf betreft (stigma - discriminatie), is het goed 
om niet alleen naar diagnoses of klachten te kijken, maar vooral naar de oorzaak of oorzaken. Door 
holistische gezondheidszorg kan miljarden worden bespaard (dus niet bezuinigd!) de komende 
decennia. 
 
Samenwerking binnen de gezondheidszorg 
Om deze holistische gezondheidszorg goed door te voeren in Nederland is samenwerking 
noodzakelijk. Niet alleen binnen OMC Vitaliteit Centra, juist ook daarbuiten. Onze formule kenmerkt 
zich door ‘zelfstandige professionals’ en ‘samenwerking’. Met organisaties of personen die gaan voor 
verbetering van de gezondheidszorg wordt samenwerking gezocht. Te denken valt aan huisartsen 
(samenwerking op het gebied van POH-GGz), praktijken (psychiater – psycholoog – spv’er), kleine 
GGz-instellingen (vaak ontstaan uit onvrede met het beleid van de grote zorginstellingen), 
verpleegtehuizen, zelfstandig wonen en uiteraard ziekenhuizen. 
 
OMC Vitaliteit Centra gaat zich vanaf nu uitsluitend richten op de vitaliteit van mensen, of dat nu 
kinderen, volwassenen of ouderen zijn. Voor de beste behandeling van cliënten gaan wij lokaal (maar 
ook regionaal en landelijk) samenwerken met bestaande organisaties (zie hierboven), teneinde 
maximaal resultaat voor de cliënt, particulier of zakelijk, te kunnen garanderen. Samenwerking 
versnelt het veranderingsproces in de gezondheidszorg. 
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Eerste vestigingen van OMC Vitaliteit Centra 
Deze zomer openen de eerste vestigingen in de omgeving van Den Haag en Deventer hun deuren. 
Vanaf dag één zal daar de samenwerking worden gezocht met lokale partijen die ook gaan voor 
holistische gezondheidszorg. Bij elke opening van een vestiging in Nederland (voor eind 2015 
minimaal 6) zal samenwerking worden gevonden in de stad waar wij gaan starten. De provincies 
waar wij als eerste vestigingen gaan openen zijn: Zuid-Holland (Leidschendam e.o.), Noord-Holland 
(Alkmaar e.o.), Brabant (Tilburg/Breda), Utrecht (Bilhoven/Woerden e.o.), Overijssel 
(Deventer/Zwolle e.o.) en Drenthe (Assen e.o.). 
 
Met deze vestigingen wordt de basis gelegd voor het beoogde landelijke netwerk in alle 12 
provincies, omdat wij vinden dat binnen 5 jaar elke Nederlander gebruik moet kunnen maken van 
onze diensten. 
 
Toekomstvisie – Orange Monday GGz 
Op dit moment zijn wij al in gesprek met praktijken en (kleine) instellingen. Wij verwachten een 
sterke groei door deze samenwerking. De oprichting van Orange Monday GGz komt hierdoor 
dichterbij. Orange Monday GGz zal functioneren als koepelorganisatie richting zorgverzekeraars, 
minister Schippers zette daartoe de deur wijd open voor huisartsen. Kleinere organisaties met DBC’s 
(Diagnoses Behandelcombinaties) tot 20 miljoen zijn nu nog een ‘speelbal’ van de zorgverzekeraars. 
Door bundeling van krachten zal de onderhandelingspositie versterken en worden ook kleinere 
organisaties serieus genomen wat betreft uitbetaling van de diensten die zij uitvoeren. Deze slag kan 
ook worden gemaakt bij zorgbehandelaars. 
 
Waarom deze aanpassingen? 
Omdat wij in tegenstelling tot veel organisaties binnen de gezondheidszorg kijken naar de vraag in 
plaatst van naar het aanbod. OMC Vitaliteit Centra zijn marketing gestuurd en kijken naar de vraag, 
nu en in de toekomst, en passen het beleid voor en op die toekomst aan. Hierdoor is OMC Vitaliteit 
Centra een slagvaardige organisatie die met de tijd mee gaat. Zo is e-Health voor ons altijd 
complementair op het persoonlijk contact met de cliënt en essentieel om regelmatig (dagelijks) 
contact te hebben met de cliënt. Bovendien, een groot deel van de mensen zijn gewend aan digitale 
contactmogelijkheden.  
 
Tenslotte 
Ook deze zomer gaan wij door met de werving van zelfstandige professionals als franchisepartners 
en gesprekken met potentiële samenwerkingspartners, zoals (kleine) instellingen. ‘Samen sterker’ is 
ons motto, zowel binnen OMC Vitaliteit Centra als daarbuiten. Dus wilt u één van de bijeenkomsten 
bijwonen? Stuur een mail naar hester.morsdorf@omcenters.nl en u krijgt van ons een uitnodiging. 
 
OMC Vitaliteit Centra – Omdat het nodig is …  
Martin Jan Melinga – Voorzitter Orange Monday Foundation 
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1. OMC FRANCHISE GROEP 

 
Partners OMC Franchise Groep 
De stichting Orange Monday Foundation is mede-initiatiefnemer van de franchiseconcepten en 
tevens medeaandeelhouder van de OMC Franchise Groep BV. Zij heeft een zetel in de raad van 
toezicht en de raad van commissarissen. 
 
Waar OMC zich richt op het herstel van de cliënt qua holistische 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 mentale 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 belangenorganisaties.  
 

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 
verwezenlijkt 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 maximale hulpverlening via vrijgevestigde 
behandelaars als aanvulling op het dienstverleningspakket van de bestaande OMC Franchisenemers 
of beter: OMC Franchisepartners. 
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Doelstellingen 2015 – 2018 
Het hoofdkantoor van de OMC Franchise Groep is sinds december 2014 gevestigd in Bilthoven.  
 
De eerste pilot-vestiging van OMC Vitaliteit Centra zal in de directe omgeving van Bilthoven (straal 
van 10-15 km) worden gerealiseerd. Hier worden dan beide franchiseformules gevestigd, OMC 
Vitaliteit Centrum en de Orange Monday Academy. Wij verwachten eind 2015 de pilot-vestiging te 
hebben geopend.  
 

 
 
OMC Franchisepartners 
Inmiddels (juni 2015) hebben 14 OMC Franchisepartners  zich aangesloten bij de OMC Franchise 
Groep en richt OMC zich met dit nieuwe visie- en beleidsplan op potentiële franchisenemers/-
partners, met de doelstelling nog voor het eind van 2015 uit te breiden naar 50-100 partners. Met 
een groei van jaarlijks zo’n 100-200 OMC Franchisepartners verwacht OMC Franchise Groep dat eind 
2018 ongeveer 500 OMC Franchisepartners zijn aangesloten. 
 
De nieuwe formule Orange Monday Academy sterkt ons in het vertrouwen dat wij deze cijfers ook 
gaan halen. Het paradepaardje OMC Vitaliteitscan© vraagt om een aanwas van coaches en trainers. 
Nederland is klaar om vitaal te worden.  
 
OMC Vitaliteit Centra vanaf de zomer van 2015 
OMC lanceert deze zomer de nieuwe website www.omcvitaliteitcentra.nl,  één centrale website waar 
alles over OMC Vitaliteit Centra, Orange Monday Academy en de diensten die uiteindelijk in alle 22 
regiokantoren van OMC Vitaliteit Centra worden geboden, is te vinden. Op deze website staan 
tevens onze OMC Franchisepartners vermeld met hun website en hun eigen praktijklocatie. Deze zijn 
zichtbaar op de kaart op de website van OMC Vitaliteit Centra. Locaties worden op 3 manieren 
zichtbaar op de kaart: 
 

1. OMC Franchisepartner met of zonder praktijk 
2. OMC Vitaliteit Praktijk (2 of meer OMC Franchisepartners op één locatie) 
3. OMC Vitaliteit Centrum (vanaf 5 OMC Franchisepartners) 
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Om welke vorm van locatie het ook gaat, samenwerking wordt gevonden met alle mogelijke partners 
op de snijvlakken van Holistische Gezondheidzorg in de visie van OMC. OMC Vitaliteit Centra zijn 
actief in de markt en nemen het voortouw om deze verbinding aan te gaan met collega’s in de 
branche.  
 
In zomer van 2015 (eind augustus) worden de eerste locaties, OMC-Praktijken, geopend in de 
provincies Zuid-Holland (Den Haag e.o.) en Overijssel (Deventer). Vervolgens zal dit ook gebeuren in 
Noord-Holland (regio Alkmaar), Overijssel (Zwolle) en Brabant (Breda/Tilburg) 
 

 
 
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.  
 
Naast de 22 regiokantoren komen in alle steden (plaatsen) met meer dan 50.000 inwoners OMC 
Praktijken die functioneren in samenwerking met de regiokantoren. Tevens kunnen ‘shop-in-de-
shop”-concepten worden ontwikkeld binnen GGz- en zorginstellingen, grote praktijken (bijvoorbeeld 
huisartsen) en andere organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning door OMC Vitaliteit 
Experts. Ons streven is zorg dicht bij de cliënt te brengen. In 2018 telt Nederland tussen 50-100 OMC 
Locaties, waarvan in ieder geval 22 regiokantoren.  
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2. WAAROM EEN FRANCHISEORGANISATIE 

 
“Waarom franchisenemer worden?” is vast de eerste vraag die u zich stelt na het lezen van de 
Elevator Pitch en de inleiding. In dit visie- en beleidsplan van OMC Franchise Groep leest u onze visie, 
niet alleen op de gezondheidszorg, maar ook op het werken als zelfstandige professional.  
 
Zelfstandig professional 
Een zelfstandig professional, door ons zp’er genoemd, is iemand die kiest voor een flexibele manier 
van werken, waarbij hij zelf controle houdt over wat en hoe hij dat doet. Een zp’er is ook 
verantwoordelijk voor zijn eigen presteren en de kwaliteit daarvan. Hij doet zijn eigen acquisitie, 
administratie, belastingaangifte en alle andere werkzaamheden die vaak door een werkgever worden 
gedaan.  
 
Daarom werkt OMC Franchise Groep met de formules OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday 
Academy het liefst met zelfstandige professionals. Met zp’ers is in een korte tijd (5 jaar) een nieuwe 
organisatie op te bouwen binnen de Holistische Gezondheidszorg. Door middel van een 
loondienstorganisatie zou dit onmogelijk zijn, tenzij het ministerie van VWS drastisch haar koers, 
scheiding geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, zou wijzigen. 
 
Waarom franchisenemer worden? 
Omdat zelfstandige professionals in hun eentje de wereld niet kunnen veranderen. En omdat het 
voor zp’ers alleen vaak lastig is om (grote) klanten te verkrijgen. Maar ook omdat je als zp’er zelden 
functioneert in een multidisciplinair team en dat je als franchisenemer bij OMC Vitaliteit Centra of 
Orange Monday Academy wel collega’s hebt, gebruik kunt maken van vestigingen in heel Nederland 
(binnen 1 jaar vanaf nu) en dat je werkzaam kunt zijn binnen zowel de particuliere als zakelijke 
dienstverlening. Dit nog los van het feit dat OMC juist ook administratief zaken uit handen neemt. 
 
Marketing en sales worden deels verricht door de OMC Franchise Groep, maar vinden ook plaats in 
samenwerking met collega’s. Ingang tot gemeenten en grote instellingen wordt daardoor 
gemakkelijker. Met de OMC Vitaliteitscan© heeft OMC een mooie trainings- en coachprogramma in 
huis om binnen organisaties te werken aan vitaliteit en het voorkomen van ziekteverzuim, werkstress 
en pesten. 
 
Naast de Vitaliteitscan© wordt gewerkt aan diverse programma’s voor bijvoorbeeld kinderen – Geef 
Kinderen een Goede Start© – volwassenen en ouderen. Juist door het delen van kennis worden 
mooie programma’s  ontwikkeld, die je als zelfstandige professional vaak alleen niet kunt realiseren.  
 
In het volgende hoofdstuk gaan wij dieper in op wat voor ons de betekenis van Holistisch 
Gezondheidszorg is. Hierin gaan wij uit van een maximale Vitaliteit voor iedereen.  
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3. VITALITEIT ALS BASIS GEZONDHEIDSZORG 

 
Wat is vitaliteit? Vitaliteit is van alle tijden. U kunt zich voorstellen dat in de tijden dat wij nog 
afhankelijk waren van de jacht, de meest vitale jager de meeste prooi buit maakte en kon 
ontsnappen aan de wilde dieren. Sinds onze jaartelling, eigenlijk tot en met de Tweede 
Wereldoorlog,  was vitaliteit gericht op ‘overleven’. De gemiddelde levensverwachting van mensen in 
de 19e eeuw was nog maar net 50 jaar. Ook in die tijd was het dus belangrijk om vitaal te zijn, alleen 
toen was het nog volledig gericht op de lichamelijke gezondheid. 
 

 
 

De 21ste eeuw en vitaliteit 
Sinds de Tweede Wereldoorlog werd in eerste instantie in Nederland de lichamelijke 
gezondheidszorg nog steeds belangrijker gevonden dan de mentale gezondheid. In de jaren 50 - 70 
van de 20ste eeuw werd Nederland weer opgebouwd en werd de basis gelegd voor wat het nu is. De 
gemiddelde levensverwachting ligt ondertussen boven de 80 jaar en is in ruim 100 jaar verdubbeld. 
De verwachting is dat onze kinderen zelfs ouder dan 100 gaan worden. Maar hoe? Dat is de vraag.  
 
Sinds de jaren 80 van de 20ste eeuw werd, langzaam, de aandacht verlegd naar mentale gezondheid 
en vooral ook spiritualiteit en zingeving. De kerken liepen (en lopen) leeg en mensen gaan zich steeds 
meer (buiten de kerken) richten op ‘hogere’ doelen. 
 
Ook wat betreft het bewustzijn is het ondertussen zo dat veel mensen meer in het ‘nu’ leven. “Wat 
maak ik van mijn leven?” en “hoe kan ik de tijd die mij gegeven is op een zo leuk en nuttig mogelijk 
manier doorbrengen?”. Kortom: de kwaliteit van het leven. Vanaf de jaren 70 in de 20ste eeuw 
speelde geld en status daarin de grootste rol. In de 21ste eeuw zien we dat mensen steeds meer gaan 
voor niet-materiële  zaken. Zingeving, het zoeken naar de zin of het doel van het leven lijkt hierbij 
wederom belangrijk te worden, alleen nu vaak los van religie. Een bucketlist (wensenlijst) hoort 
tegenwoordig bij veel mensen al bij de invulling van hun leven. 
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Wat heeft dit allemaal te maken met de vitaliteit 
Vitaliteit was voorheen dus vooral lichamelijk, gericht om voldoende ‘energie’ te hebben om de 
werkdag door te komen. Anno 21ste eeuw weten wij dat daar meer voor nodig is dan alleen maar een 
fysiek goede conditie. Prikkels (radio, tv, telefoon et cetera) zijn de afgelopen decennia alleen maar 
toegenomen. Het werken met computers vraagt ook veel energie en creëert diverse klachten. In 
eerste instantie wederom fysiek (RSI), maar nu ook steeds meer mentaal.  
 
Anno 2015 is ongeveer 50% van alle ziekteverzuim in Nederland mentaal gerelateerd, dit is voor het 
eerst. Reden voor OMC Vitaliteit Centra om de Vitaliteitfactor© te ontwikkelen, die als basis dient 
voor elke behandeling van cliënten bij OMC Vitaliteit Centra. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen 
wat de Vitaliteitfactor© inhoudt. Nu aandacht voor de omschrijving van de 3 deelgebieden: 
 
 

- Fysieke Gezondheid 
- Mentale Gezondheid 
- Mens & Omgeving 

 
 
 
 
 
Fysieke Gezondheid (FG) 
In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Wij vinden dat dit ook zo 
is. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid: 
 

- Voeding 
- Beweging (sport) 
- Rust 
- Genetische aanleg 
- (Chronische) lichamelijke ziekte 
- Mentale gesteldheid 

 
Juist de combinatie van deze factoren maakt of iemand zich wel of niet ‘lekker in zijn vel’ voelt. We 
praten bewust niet van goed, tenslotte is dat een subjectief begrip en voor iedereen anders. Fysiek 
gezond zijn wordt door jezelf bepaald, bijvoorbeeld van a-sportief tot topsport. Dat wil niet zeggen 
dat degene die topsport beoefent een betere fysieke gezondheid heeft (in zijn of haar beleving) dan 
degene die geen sport beoefent. OMC Vitaliteit Centra heeft behandelaars die juist op de diverse 
deelgebieden werkzaam zijn als generalist of specialist. Denk aan voedings- en 
bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, maar ook coaches. 
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Mentale Gezondheid (MG) 
Ogenschijnlijk de tegenhanger van fysieke gezondheid, maar u zult zien dat vergelijkbare 
deelgebieden ook bij mentale gezondheid zichtbaar zijn, deze worden alleen vaak anders ingevuld. 
De belangrijkste deelgebieden zijn: 
 

- Voeding 
- Beweging 
- Rust 
- Genetische aanleg 
- Communicatie 
- Fysieke gesteldheid 
- (Chronische) lichamelijke ziekte 

 
Net als bij fysieke gezondheid zijn vaak niet de individuele gebieden de veroorzaker van klachten, 
maar een combinatie van de deelgebieden. Voeding is essentieel voor onze mentale (en fysieke) 
gezondheid. Denk aan de invloeden van roken, drank (ook koffie), medicatie en drugs, die een 
negatieve werking (kunnen) hebben. Minder voor de hand liggend zijn hormonen, zoals het 
stresshormoon cortisol en bijvoorbeeld adrenaline. Ook hier zijn de combinaties tussen fysiek en 
mentaal duidelijk zichtbaar. Bij adrenaline bijvoorbeeld: bij voldoende aanmaak kan men op een 
hoger niveau presteren. Veelal is dit tijdelijk en zal het lichaam, maar ook de geest, gaan reageren 
met bijvoorbeeld vermoeidheid. Een groter bewijs voor een holistische aanpak is bijna niet mogelijk.  
 

 
 
Bij het meten van de vitaliteit zullen dus lichaam en geest meegenomen dienen te worden. De 
behandelaars van OMC Vitaliteit Centra (lees: begeleiders) zijn: coaches, trainers, psychologen, 
opvoeddeskundigen, logopedisten et cetera. Deze (mentale) Vitaliteit Experts werken samen met de 
eerder genoemde fysieke Vitaliteit Experts. Samen begeleiden ze een cliënt naar een betere kwaliteit 
van leven in samenhang met alle eventuele beperkingen op fysiek of mentaal gebied. Leven met een 
zo’n hoog mogelijke kwaliteit is met de juiste begeleiding voor iedereen mogelijk. 



OMC FRANCHISE GROEP 

 

 

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 5.1.0 

12 

 

Mens en omgeving (MO) 
Omgevingsfactoren, en vooral hoe een mens met zijn omgeving omgaat en beleeft (en vice versa) is 
de belangrijkste toevoeging door OMC aan het begrip Vitaliteit. De belangrijkste omgevingsfactoren 
die in de OMC Vitaliteitfactor© zijn opgenomen zijn: 
 

- Relatie (wel of geen partner, familie, gezin) 
- Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s) 
- Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk) 
- Economische factoren (inkomen, schulden, crisis) 
- Juridische factoren (echtscheiding, delicten) 
- Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook gekeken worden naar de piramide van Maslow. De binnen 
de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven 
en vitaliteit. 
 
De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijke factor in de OMC 
Vitaliteitfactor© is dat juist dit deelgebied in 80% van de psychische klachten een grote oorzaak is. 
Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, die zowel invloed hebben op 
onze fysieke als mentale gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke 
gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale 
gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies 
baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel. 
 
De OMC Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen 
deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders. 
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4. OMC VITALITEITFACTOR© BASIS HOLISTISCHE GEZONDHEIDSZORG 

 
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. 
 
Holistische Gezondheidszorg 
Stichting Orange Monday is ontstaan vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en vindt dat juist 
GGz een holistische aanpak nodig heeft en dus verwordt tot holistische gezondheidzorg. Vreemd 
genoeg was er ooit maar één gezondheidszorg, echter ruim 100 jaar geleden werd deze opgesplitst in 
psychische en somatische gezondheidszorg.  
 
OMC Vitaliteit Centra voegt aan deze twee takken van ‘sport’, ‘Mens en Omgeving’ toe. Hieronder 
verstaan wij dat geen mens alleen in het leven staat, dat wordt ook lastig in een land als Nederland. 
Vaak hebben wij een partner, gezin, familie, vrienden en kennissen en natuurlijk de samenleving 
waarin wij door (vrijwilligers-)werk/school ook met elkaar verbonden zijn. Tel daar nog eens 
zingeving, geloof en/of spiritualiteit bij en onze definitie van “Mens en Omgeving’ is compleet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentale klachten, spil 
Waarom mentale gezondheid als spil? Omdat lichamelijke klachten in een groot deel van de gevallen 
ook mentale gevolgen hebben (en andersom). Dit geldt ook voor de omgeving van mensen. Het is 
aangetoond dat mensen bij echtscheiding en financiële problemen er mentaal op achteruit (kunnen) 
gaan. De OMC Vitaliteitfactor© lokaliseert op tijd de mentale gevolgen en zorgt voor balans. 
Hiervoor worden mensen binnen OMC Vitaliteit Centra opgeleid tot Vitaliteit Experts. 
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OMC Vitaliteitfactor© 
Spil in de holistische gezondheidszorg, zoals OMC Vitaliteit Centra die ziet, is de OMC 
Vitaliteitfactor©. Door middel van deze factor kan elk mens balans door middel van zijn eigen 
waarden en normen bepalen. Uiteraard zijn deze normen en waarden afhankelijk van leeftijd, sekse 
en omstandigheden en zullen daarom periodiek (kunnen) wijzigen.  
 
Behalve binnen OMC Vitaliteit Centra is de OMC Vitaliteitfactor© universeel bruikbaar bij alle huidige 
gezondheidszorginstellingen in Nederland. Of het nu somatische problematiek (bijvoorbeeld kanker) 
betreft of zuiver psychische stoornissen, de OMC Vitaliteitfactor© biedt het juiste gereedschap aan 
alle behandelaren binnen de Gezondheidszorg. 
 
De OMC Vitaliteitfactor© is vast te stellen door een relatief eenvoudig onderzoek (dat in het najaar 
van 2015 – of zoveel eerder als mogelijk - ook voor particulieren zelf digitaal uit te voeren is). De 
OMC Vitaliteitfactor© gaat uit van de gezondheid van mensen en niet van de klachten. De OMC 
Vitaliteitfactor© bestaat uit de onderstaande 3 onderdelen: 
 

1. Fysieke Gezondheid (FG) 
2. Mentale Gezondheid (MG)  
3. Mens en omgeving (MO) 

 
Uitgangspunten 
Op de volgende pagina wordt een voorbeeld gegeven hoe de Vitaliteitfactor© kan werken. Dat doen 
wij volgens de volgende uitgangspunten: 
 

a. Ieder mens heeft zijn eigen Vitaliteitfactor©, die niet vergelijkbaar is met die van anderen. 
 

b. De Vitaliteitfactor© gaat uit van wat goed is binnen de deelgebieden van de Vitaliteitfactor© 
(dus niet van klachten of ziekte). 
 

c. Wanneer er verandering optreedt in één van de deelgebieden, heeft dat gelijk invloed op de 
andere deelgebieden én de Vitaliteitfactor©. 
 

d. Verandering van gedrag, levenshouding of levensstijl heeft snel en direct invloed op de 
Vitaliteitfactor©. 
 

e. U kunt ook zonder de OMC Vitaliteit Expert aan de slag met uw Vitaliteitfactor© door middel 
van e-Health en e-Learning modules.  

 
Vanaf het najaar van 2015 is de Vitaliteitfactor© via de website van OMC Vitaliteit Centra (periodiek) 
te berekenen, tenslotte is de Vitaliteitfactor© een momentopname.   



OMC FRANCHISE GROEP 

 

 

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 5.1.0 

15 

 
Werkwijze OMC Vitaliteitfactor© 
De werkwijze van de OMC Vitaliteitfactor© is atypisch vergeleken bij andere metingen en verdient 
dus een korte uitleg. Als voorbeeld wordt het schoolrapport gebruikt, omdat iedereen dat wel eens 
heeft meegemaakt. Bij een rapport met allemaal zessen, zevens en achten zijn wij in Nederland 
gewend om de twee vijven dan op te ‘krikken’ naar minimaal een zes. Echter, voor veel mensen geeft 
dat zoveel negatieve energie dat (bijna) alle andere cijfers hieronder te lijden hebben. Wij zeggen 
dan: “maak wat sterk is sterker en zorg dat je door de zevens en de achten (die je relatief makkelijk af 
gaan) je genoeg compensatiepunten hebt om wel te slagen of om over te gaan’.  
 

 
 
In dit voorbeeld heeft de cliënt een mooie factor van 7,3 gemiddeld over alle facetten van de factor. 
In periode 2 blijkt dat zowel de Mentale Gezondheid (MG) als Mens en Omgeving (MO) aan het dalen 
zijn.  
 
Dit kan zijn door stress op het werk of andere oorzaken hier niet bekend, echter nog niet 
zorgwekkend, het gemiddelde blijft boven de 6 met 6,7 gemiddeld. Het is wel een signaal dat op dat 
moment aandacht verdiend.  
 
In periode 3 dalen MO en MG, waardoor het gemiddelde voor het eerst daalt onder de 6. Gelukkig 
heeft de cliënt een goede lichamelijke conditie, waardoor een ‘fall out’ door goede coaching nog 
voorkomen kan worden.  
 
In periode 4 wordt gewerkt aan stabilisatie op het terrein van MG, worden FG (fysieke gezondheid) 
en MO geanalyseerd en wordt bekeken hoe deze twee verbeterd kunnen worden. De gemiddelde 
factor is weer boven de 6. Na stabilisatie van alle factoren wordt het nu tijd om met een sterke FG en 
MO ook de MG (Mentale Gezondheid) weer op niveau te krijgen. Langzaam komt MG nu mee, omdat 
er een sterke voedingsbodem is voor herstel van de cliënt.  
 
In periode 6 is de Vitaliteitfactor© weer net zo sterk als in periode 1 en is de cliënt hersteld. Werken 
aan preventie is nu een belangrijke taak voor de cliënt en zijn/haar OMC Vitaliteit Expert (coach) om 
in de toekomst dit soort situaties te voorkomen. 
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Vitaliteitfactor© vereist samenwerking 
De wisselwerking tussen lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid en mens en omgeving vereist 
nog meer dan in de reguliere gezondheidszorg samenwerking tussen meerdere disciplines. In de 
gezondheidszorg wordt dit een ‘multidisciplinair team’ genoemd. Bij OMC Vitaliteit Centra zijn daarin 
de functiebenamingen ‘generalist’ en ‘specialist’ van groot belang. Elk multidisciplinair team bestaat 
uit minimaal één generalist en één of meer specialisten (afhankelijk van de zwaarte van de klachten). 
 
In de eerste fase is het de taak van de Vitaliteit Expert Generalist om de Vitaliteitfactor© te 
berekenen en vanuit de Vitaliteitfactor© af te leiden wat de oorzaken zijn van een disbalans in de 
Vitaliteitfactor©. Dit vereist overigens gedegen kennis van de geestelijke en lichamelijke 
gezondheidszorg, maar ook van zaken die plaatsvinden in de omgeving van de cliënt. 
 
In fase 2, binnen één week, komen de Vitaliteit Experts Specialisten aan de beurt. U snapt dat 
hierdoor al snel een multidisciplinair team aan de slag moet. Als er een disbalans is op alle drie de 
gebieden van de Vitaliteitfactor© wordt samengewerkt met de disciplines die nodig zijn. Zo’n team 
kan bijvoorbeeld bestaan uit psycholoog, coach, fysiotherapeut, budgetcoach en jurist. De Vitaliteit 
Expert Generalist maakt deel uit van het team en coördineert de case.  
 

 
 
In fase 3, wanneer de OMC Vitaliteitfactor© in balans is en de meeste klachten zijn verdwenen,  kan 
wederom door middel van (individuele) e-Health of e-Learning programma’s gewerkt worden aan 
het behouden van de balans in de Vitaliteitfactor©. Hoe beter de balans, hoe hoger de kwaliteit van 
leven en de vitaliteit van de cliënt. Vanzelfsprekend kan de cliënt in deze fase ook rekenen op contact 
met de OMC Vitaliteit Experts, hetzij face-to-face hetzij middels een beveiligde videoverbinding. 
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5. DE MARKT 

OMC Franchise Groep is een landelijke franchiseorganisatie die een tweetal merknamen in de markt 
zet voor zelfstandige professionals (ZZP) die actief zijn op het gebied van  holistische 
gezondheidszorg. Deze merknamen zijn OMC Vitaliteit Centra en de nieuwe Orange Monday 
Academy. 
 
Definitie van de markt 
De markt voor bovengenoemde merknamen is gericht op preventie en voorlichting op het gebied van 
klachten van mensen die volgens OMC vallen onder de holistische gezondheidszorg. Dit betreft zowel 
de particuliere als de zakelijke cliënt. Op het gebied van zakelijke cliënten maken wij onderscheid in 
onze marktbenadering in profit- en non-profitorganisaties. Onderstaand de definities zoals nu nog 
gebruikelijk in Nederland: 
 
Particuliere markt: 

1. Mensen met psychische klachten 
2. Mensen met psychische klachten veroorzaakt door somatische klachten (of andersom) 
3. Mensen met psychische klachten veroorzaakt door omgeving (of andersom) 

 
Voor mensen kunt u hier lezen: elke Nederlander van 0 – 111 jaar, oftewel de klassieke 
onderscheiding: kinderen (0 - 18 jaar), volwassen (18 – 65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder). 
Binnen deze geestelijke gezondheidszorgmarkt (GGz) werd in 2013 zo’n 6,6 miljard uitgegeven. Deze 
uitgaven staan overigens onder druk door de bezuinigingen en de transitie van Jeugd GGz naar de 
gemeenten. 
 

 
 
Zakelijke markt: 

1. Ondernemingen en organisaties met werknemers met psychische klachten (profit) 
2. GGz- en zorginstellingen en scholen die diensten afnemen van OMC (non-profit) 
3. Overheid; rijk, provincie en gemeenten die diensten afnemen van OMC (non-profit) 
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Diensten OMC Vitaliteit Centra 
OMC levert alle diensten die mensen nodig hebben om van hun psychische klachten te herstellen, 
met als uitgangspunt laagdrempeligheid en de OMC Vitaliteitfactor© zoals eerder omschreven. Onze 
diensten gaan niet per definitie uit van een diagnose, maar uit van de vraag: “Wat zijn uw klachten?” 
en “Wat kunnen wij voor u betekenen voor een zo spoedig mogelijk herstel?”. 
 
Dat is een volledig ander perspectief dan de reguliere GGz. Wij noemen ons niet voor niets Vitaliteit 
Centra. Als uitgangspunt wordt bij ons genomen dat een groot deel van alle mentale klachten, 
waarvoor mensen nu nog bij de reguliere GGz komen, óf een lichamelijke oorzaak hebben en/of een 
omgevingsfactor (volgens onze definitie) een rol speelt. 
 
Voorbeelden: Een moeder van twee kinderen die in een depressie is terechtgekomen door een 
langdurige vechtscheiding heeft misschien wel meer hulp nodig bij de acceptatie van de scheiding 
dan alleen bij haar depressie. Of een man met financiële problemen (diagnose burn-out) bij zijn 
financiële problemen.  
 
Oorzaakgerichte behandeling 
Onze behandelaars (liever: begeleiders of coaches) gaan daarom in eerste instantie voor de feitelijke 
oorzaak (vast te stellen via de OMC Vitaliteitfactor©) en dan de behandeling. Stabilisatie op alle drie 
de deelgebieden is belangrijk, omdat anders de welbekende ‘draaideurpatiënt’ ontstaat. Onze cliënt 
krijgt bij OMC alle begeleiding en advies die hij of zij nodig heeft voor een spoedig herstel. Wij 
hanteren daarvoor de 123-methode© waarbinnen (de meeste cliënten) binnen 90 dagen gecoacht 
worden naar een positieve levenshouding en een gezonde levensstijl en bij wie de Vitaliteitfactor© 
weer in balans is. De diensten OMC Vitaliteitfactor© en 123-methode© worden binnen OMC, waar 
mogelijk, uitgevoerd voor een maximaal resultaat van de begeleiding. OMC Vitaliteit Centra stelt 
deze doeltreffende methodes en haar begeleiders ook beschikbaar aan derden via de 
serviceorganisatie. 
 
OMC Vitaliteitscan© 
Binnen alle drie de vormen van de zakelijke markt kan de Vitaliteitscan© ingezet worden, een 
uitgebreid preventie- en voorlichtingsprogramma om de Vitaliteitfactor© van medewerkers te 
meten en waar nodig potentiële uitvallers (bijvoorbeeld door burn-out) tijdig binnen OMC Vitaliteit 
Centra te behandelen. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader 
toegelicht. De OMC Vitaliteitscan© werkt voor elke organisatie, zowel 
profit als non-profit, en geeft garantie voor de verlaging van het 
ziekteverzuim, dat in Nederland gemiddeld op 4% ligt.  
 
Binnen de OMC Vitaliteitscan© werken de OMC Vitaliteit Centra en  
de Orange Monday Academy samen. OMC Vitaliteitscan© heeft  
een eigen website: www.OMCVitaliteitscan.nl.  
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OMC Vitaliteit Centra – Serviceorganisatie 
OMC ontwikkelt zich de komende jaren tot de ultieme serviceorganisatie naar alle zakelijke 
doelgroepen, genoemd op de vorige pagina. OMC Vitaliteit Centra zijn geen nieuwe GGz-instellingen, 
maar werken juist samen met de bestaande GGz- en zorginstellingen, overheden, scholen en andere 
instellingen waar gewerkt wordt aan de behandeling van mentale klachten. 
 
De kerntaken van OMC Vitaliteit Centra zijn het aanvullen (en verbeteren) van de diensten van de 
huidige gezondheidszorg in de meest brede zin van het woord. OMC Vitaliteit Centra hebben als 
uitgangspunt de vitaliteit en de leefkwaliteit van mensen te verbeteren en te maximaliseren. Onder 
meer door de OMC Vitaliteitfactor© als universeel middel, dat overal en bij iedereen is toe te passen.  
 
Samenwerking GGz 
OMC werkt lokaal samen met alle organisaties die actief zijn op het gebied van mentale gezondheid, 
denk aan praktijken en instellingen. Door deze samenwerking krijgen cliënten én de benodigde 
diagnose (door: BIG-geregistreerde behandelaars, zoals psychiater en GZ-psycholoog) én alle 
aanvullende diensten die OMC Vitaliteit Centra in huis hebben op het vlak van de Vitaliteitsfactor© 
en holistische gezondheidszorg.  
 
Samenwerking huisarts 
OMC werkt lokaal samen met huisartsen en levert huisartsen de dienst van POH-GGz (Praktijk 
Ondersteuner Huisarts) en de OMC Vitaliteitfactor©. Problematiek binnen het Sociaal Domein (werk, 
financiële en/of juridische problemen) worden tegelijkertijd binnen 
OMC Vitaliteit Centra aangepakt. Aangezien OMC als landelijke 
organisatie met zelfstandige professionals werkt, kunnen de huisartsen 
ook rekenen op ondersteuning binnen Basis-GGz en Gespecialiseerde 
GGz. De huisarts heeft hierdoor één centraal aanspreekpunt. 
 
Samenwerking zorg (in de breedste zin van het woord) 
Veel lichamelijke klachten veroorzaken mentale klachten (en andersom). Uit veel cijfers en 
onderzoeken blijkt dat veel patiënten binnen de somatische zorg wel psychische ondersteuning 
wordt aangeboden, maar zij daar weinig tot geen gebruik van maken. Uit dezelfde onderzoeken blijkt 
ook dat een groot gedeelte van die patiënten die psychische hulp afwijst, wel psychische klachten 
krijgt.  
 
Ook hier gaat OMC voor samenwerking met lokale, regionale en landelijk organisaties (lees: 
zorginstellingen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen) om de vitaliteit, de leefkwaliteit van 
patiënten/cliënten te verhogen. Kortom, OMC Vitaliteit Centra is een landelijke serviceorganisatie 
voor de gehele gezondheidszorg, geestelijk en lichamelijk. Oftewel: spil in het holistische 
gezondheidszorgweb.  
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6. ORANGE MONDAY ACADEMY 

 
Zomer 2015 is de nieuwe website Orange Monday Academy een feit en is als franchiseactiviteit 
toegevoegd aan de OMC Franchise Groep. Ervaren trainers, coaches en vooral trainer/coaches geven 
uitvoering aan workshops, cursussen en trainingen binnen deze nieuwe Academy in Nederland. Waar 
nodig werkt Orange Monday Academy samen met voorkeursleveranciers (preferred suppliers). 
 
Ontstaan vanuit de stichting Orange Monday en OMC Vitaliteit Centra richt 
Orange Monday Academy zich ook op zowel de zakelijke als de particuliere 
markt.  
 
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 mentale klachten en stoornissen 
 
Zakelijke markt 
Naast de  OMC Vitaliteitscan© hebben de OMC Vitaliteit Centra meerdere diensten in huis om 
werkstress binnen organisaties, één van de grootste veroorzakers van (ernstiger) mentale klachten,  
te verminderen. Net zoals voor de particuliere markt worden deze trainingen op maat geschreven 
voor iedere organisatie. Zo ontstaat het individuele OMC Vitaliteitprogramma voor organisaties. 
 
Instellingen en overheid 
Hoewel instellingen en overheid feitelijk bij de zakelijke markt van de 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 zij om moeten gaan met 
mensen met deze klachten. Stichting Orange Monday gaat voor acceptatie van (mensen met) 
psychische klachten. 
 
Via diverse trainingen, cursussen en workshops wordt medewerkers binnen  deze organisaties 
geleerd bewust te worden van de kwetsbare groep waar zij mee te maken hebben/krijgen. Voor deze 
doelgroep wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige trainers.  
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OMC Vitaliteitscan© 
Het paradepaardje van de Orange Monday Academy, in samenwerking met OMC Vitaliteit Centra, is 
de OMC Vitaliteitscan©. Deze OMC Vitaliteitscan© maakt onderdeel uit van het OMC Vitaliteit 
Programma. Dit programma is afgestemd op zowel de particuliere als de zakelijke markt en is een 
uitgebreid assortiment van trainingen, coachprogramma’s, workshops en in de toekomst ook 
opleidingen tot bijvoorbeeld Vitaliteit Expert. 
 
Wat houdt de OMC Vitaliteitscan© in? 
De scan is gericht op bedrijven die onder andere te maken hebben met ziekteverzuim (wij zeggen: 
werkverzuim), werkstress, pesten en wat nog meer op mentaal gebied plaatsvindt op werkvloer. De 
OMC Vitaliteitscan© wordt toegepast op de gehele onderneming (bij grote bedrijven ook afdelingen 
inclusief management) en is meer dan een scan. De OMC Vitaliteitscan© bestaat uit 3 onderdelen: 
 

1. Onderzoek (digitaal via vragenlijst)  
2. Trainingsdag * 
3. Coachgesprek * 

 
* alle medewerkers inclusief management en directie 

 
Wanneer deze wordt uitgevoerd bij een organisatie dan noemen wij dat de OMC Vitaliteitscan©. 
Wanneer de OMC Vitaliteitscan© meerdere keren of periodiek wordt uitgevoerd noemen wij dat het 
OMC Vitaliteit Programma. Naar aanleiding van de resultaten van de scan wordt een 
maatwerkprogramma ontwikkeld voor de organisatie. Hiermee kan een organisatie de 
Vitaliteitfactor© zowel individueel als collectief verbeteren. 
 
Winst voor de organisatie 
Naast het feit dat de OMC Vitaliteitscan© een relatief lage investering is in de medewerkers van een 
organisatie, zijn er veel winstpunten. Allereerst is het gunstig voor het moraal binnen het bedrijf (en 
op de resultaten van de organisatie), daarnaast zal het ziekteverzuim afnemen, zal er minder 
werkstress zijn bij medewerkers en is er een grote kans dat pesten afneemt. De OMC Vitaliteitscan© 
past dan ook goed in het kader van het programma van het ministerie van Sociale zaken met de titel 
“Check je werkstress”, dat de komende 5 jaar actueel zal zijn.  
 
Gelijkwaardig Communiceren 
Een organisatie werkt vanzelfsprekend het liefst met vitale mensen. Orange Monday Academy speelt 
in op deze actualiteit waar ‘werkplezier’ bovenaan staat. Door trainingen en workshops aanvullend 
op de OMC Vitaliteitscan© kunnen ook specifieke problemen aangepakt worden. Het recent 
ontwikkelde programma ‘Gelijkwaardige Communicatie’ als reactie op het feit dat binnen 
organisaties vaak ongelijkwaardig wordt gecommuniceerd. Orange Monday Academy zorgt voor een 
vitale onderneming met vitale medewerkers. Investeren in een gezonde toekomst!  
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7. 123-METHODE© 

 
OMC Sociaal – en maatschappelijk 
De filosofie van OMC is dat juist de maatschappelijke situatie van onze cliënt sterke invloed heeft op 
zijn/haar mentale 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 mentale gezondheid, de maatschappelijke positie 
van de cliënt weer zo goed en snel mogelijk stabiel te krijgen. 
  
Binnen de Vitaliteitfactor© 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 als 
psychosomatische klachten. Het één gaat niet zonder het ander! 
 

 
 
(Para) Medische begeleiding OMC 
OMC is een allround centrum waar door samenwerking 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: mentale en fysieke vitaliteit 
 
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©. De 123-
methode© wordt altijd toegepast in combinatie met de OMC Vitaliteitfactor©. 
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Uitleg 123-methode© 
De 123-methode© behelst 3 fases van elk in principe 30 dagen (totaal 90 dagen). Dit is een 
basisschema. OMC Vitaliteit Centra zien iedere cliënt als een individuele cliënt met een eigen 
schema. Binnen de methode wordt gebruik gemaakt van een cliëntbegeleider, coach en/of waar 
nodig psychiater/psycholoog. In de eerste fase speelt een vaste begeleider de belangrijkste rol, 
bijvoorbeeld een coach. In de tweede fase krijgt een cliënt te maken met zowel de (vaste) begeleider 
als de coach en/of psycholoog/psychiater In de laatste fase is de belangrijkste rol weggelegd voor de 
coach. 
 
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 behelst de mentale en 
lichamelijke gezondheid en de omgevingsfactoren 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 eerste 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) en een voor de cliënt maximale Vitaliteitfactor©. De invulling 
van de laatste 9 maanden wordt op maat en in overleg met het behandelteam en de cliënt 
vastgesteld. 
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8. 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 verwezenlijken en het gedachtegoed van Orange Monday beveiligen. Franchisenemers zijn 
OMC-Franchisepartners en worden dan ook ‘partners’ genoemd, franchise is tenslotte slechts een 
vorm van bedrijfsuitoefening. Op het moment van schrijven van dit visie- en beleidsplan (juli 2015) 
zijn er ondertussen 14 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. Alle zelfstandige professionals (zp’ers) werken onder de merknaam OMC (Franchise) en 
onder hun eigen merk- (lees: praktijk-) naam. Hierdoor worden professionals o.a. in staat 
gesteld grote opdrachten binnen te halen die zij anders niet zouden krijgen. Marketing en 
communicatie worden grotendeels 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. 
 

2. OMC faciliteert een compleet ingericht kantoor waar alle benodigdheden voor een 
holistische gezondheidszorg beschikbaar zijn¹. De regionale OMC’s fungeren als een 
Holistisch Gezondheidszorgcentrum, de bemensing is niet in loondienst, maar zelfstandig 
professional. Vitaliteit Experts richten zich op fysieke en mentale gezondheid en de mens en 
zijn/haar omgeving. Te weten:  coaches, voedings- en bewegingsdeskundigen, financiële, 
juridische en sociaal-maatschappelijk deskundigen. Voor (BIG-geregistreerde) specialisten 
binnen mentale en fysieke gezondheid werk wij samen met huisarts, praktijken en andere 
GGz- en zorginstellingen. 
 

3. OMC Vitaliteit Centra realiseren, binnen 5 jaar, in samenwerking met Orange Monday 
Academy een landelijk netwerk van 50-100 OMC Vitaliteit Centra, die samenwerken op elk 
gebied van Holistische Gezondheidszorg. Binnen deze centra is ruimte voor preventie, 
begeleiding van cliënten en voorlichting.  

 
 
 
¹ Vakspecifieke middelen uitgezonderd. 
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Wie komen in aanmerking als franchisenemer?  
Zelfstandige professionals (of degenen die dat willen worden) die actief zijn op onderstaande 
werkgebieden binnen de Holistische Gezondheidszorg:  
 
Fysieke Gezondheid: functies in het kader van Holistische Gezondheidszorg op het fysieke deel van 
de Vitaliteitfactor©, zoals eerder omschreven. 
 
Mentale Gezondheid: over het algemeen mensen die nu ook werkzaam zijn binnen de geestelijke 
gezondheidszorg en aanvullend zijn op reguliere GGz. 
 
Mens en omgeving: mensen die cliënten begeleiden op sociaal-maatschappelijke, financieel of 
juridisch gebied en zaken aangaande zingeving. 
 

 
 
Alle behandelaars van OMC Vitaliteit Centra werken linksom of rechtsom (vaak) met elkaar samen 
binnen de holistische aanpak en gebruiken de unieke Vitaliteitfactor©. Met elkaar bereiken zij een 
maximaal resultaat bij de cliënten van OMC Vitaliteit Centra. 
 
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-Franchise 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.  
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Wat biedt OMC Franchise Groep de OMC Franchisepartner? 
OMC Vitaliteit Centra is een full serviceorganisatie voor haar cliënten binnen de door OMC 
omschreven Holistische Gezondheidszorg.  

 

 
 
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 noemt dit het ontzorgen van haar OMC Franchisepartners, waardoor onze 
partners zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn, full service bieden aan de cliënten van OMC 
Vitaliteit Centra en de Orange Monday Academy.  
 
OMC Franchisepartners - Turn-key model 
Het OMC biedt de franchisenemers onder andere de volgende arrangementen aan: 
 

1. Huurruimte binnen OMC (inclusief gas/water/licht/internet/overhead) 
2. Kantoorinrichting (volgens OMC richtlijnen, maar eigen vrijheid) 
3. Digitaal cliëntendossier, alsmede aanvullende e-Health programma’s  
4. Collectieve administratie (agendabeheer/belastingaangifte etc.) 
5. Collectieve verzekeringen (risico, ziekte en ongeval) en pensioen 

 
De komende jaren kunnen de diensten van OMC naar behoefte en wensen van haar partners (de 
OMC-Franchisepartners) worden uitgebreid. De franchisenemers betalen (individueel) voor deze 
arrangementen een vast bedrag per maand aan OMC Franchise Groep BV.  
 
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. 
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Invulling concept OMC Regiokantoor   
Hoe komt een ideaal OMC Vitaliteit Centrum er uit te zien? Onderstaand een impressie van hoe onze 
22 regionale OMC’s er uit (kunnen) komen te zien. Openheid, transparantie en vertrouwen zijn de 
waarden van de OMC Franchise Groep en deze komen ook tot uiting in onze inrichting. 
 

 
 
Begane grond: Entree, afsprakenbureau, directie, atelier1 en sportruimte2 
 
1e verdieping: Behandelruimtes (coaches, psychiater, psycholoog etc.) 
 
2e verdieping: Diagnostiekruimte, eventueel lab (divers onderzoek)3 
 
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.  
 
OMC Externe Partners 
Binnen de centra zal ook rekening gehouden worden met het feit dat externe OMC Partners gebruik 
kunnen maken van de flex-plekken op onze locaties. Hierdoor kunnen cliënten zoveel mogelijk 
binnen één gebouw begeleid worden. 
 
 
                                                             
1 Niet in alle regiovestigingen 
2 Alleen in de regiovestigingen 
3 Alleen in de hoofdvestiging Amersfoort    
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9. VERDIENMODEL OMC (en OMC Franchisepartners) 

 
OMC Vitaliteit Centra is een marketing gestuurde serviceorganisatie voor zowel de particuliere als de 
zakelijke markt binnen de Holistische Gezondheidszorg. OMC is actief op zowel het gebied van 
Fysieke en Mentale Gezondheid als Mens en Omgeving. Met hoofdletters geschreven en zo bedoelen 
wij het ook. OMC Vitaliteit Centra is vraaggestuurd, zowel naar cliënten als naar behandelaars binnen 
de reguliere (geestelijke) Gezondheidszorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraaggestuurde organisatie 
OMC Vitaliteit Centra (en Orange Monday Academy) zijn vraaggestuurde organisaties. Zoals recent 
bleek, wordt meer dan 50% van alle ziekteverzuim in Nederland veroorzaakt door mentale klachten. 
Bovenstaande slogan lijkt dan ook achterhaald. OMC denkt dat wellicht zelfs 1 op de 2 mensen te 
maken heeft of krijgt met mentale klachten, mede gezien de druk van de maatschappij. Op welke 
vraag sturen wij dan? 
 
De visie van OMC is dat mentale klachten vaak meerdere oorzaken hebben en dat deze binnen de 
huidige reguliere GGz niet (volledig) behandeld kunnen worden. Zoals u in hoofdstuk 3 hebt kunnen 
lezen, is hiervoor de universele OMC Vitaliteitfactor© ontwikkeld. Met deze factor werkt OMC 
samen met de reguliere GGz, zodat cliënten sneller en/of beter behandeld kunnen worden. Inspelen 
op de vraag bij een groot deel van alle mensen met mentale klachten. Kostbare tijd wordt bespaard, 
omdat OMC alle kennis en ervaring onder één dak heeft en voorziet in een behoefte. 
 
Tijd is ook kostbaar voor werkgevers en werknemers. Mensen met mentale klachten kosten de 
werkgever, de werknemer en de overheid geld. Door de holistische aanpak van OMC Vitaliteit Centra 
en de samenwerking met organisaties bieden wij werkgevers en werknemers een mooie oplossing,  
 
Het OMC Vitaliteit Programma. Door middel van een (digitaal) 
vragenonderzoek, trainingen en coaching worden eventuele problemen bij 
werknemers vroegtijdig gesignaleerd en waar nodig worden werknemers 
tevens behandeld op weg naar herstel. Uiteraard betreffen dit klachten op 
het fysieke of mentale vlak, maar ook de mens en omgeving. 
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Hiervoor heeft u duidelijk kunnen lezen dat wij op twee verschillende markten actief zijn, zowel de 
particuliere als zakelijke. Hierdoor heeft u als OMC Franchisepartner diverse mogelijkheden om 
omzet te genereren. U begrijpt dat met ongeveer 1 miljoen mensen met mentale klachten in 
Nederland veel mogelijkheden liggen voor de individuele OMC Franchisepartners.  
 
Holistische Gezondheidszorg biedt mogelijkheden 
De 3e vraaggestuurde activiteit is de gezondheidszorg in het algemeen. Binnen de huidige GGz- en 
zorginstellingen vallen vaak grote gaten op het gebied van levenskwaliteit. De OMC 
Franchisepartners kunnen ook inspelen op deze belangrijke vraag, zoals bij ouderen 
(verpleegtehuizen), bij ernstige fysieke klachten (zoals kanker). Door middel van coaching kan de 
kwaliteit van leven worden verhoogd, waardoor de (resterende) tijd van leven voor de cliënt 
maximaal zal worden.  
 
OMC denkt hierbij aan “shop-in-de-shop”-concepten bij grote instellingen waar mensen binnen 
kunnen lopen en het gesprek aan kunnen gaan met de Vitaliteit Experts van OMC Vitaliteit Centra. 
Holistische Gezondheidszorg in optima forma door intensieve samenwerking met bestaande 
instellingen binnen GGz en zorg.  
 
OMC Vitaliteit Centra – Voor volwassen en kinderen 
Alle regionale OMC’s zijn gericht op Holistische Gezondheidszorg. Te weten: 
 
 

1. Volwassenen – OMC Vitaliteit Centra    
2. Kinderen – OMC Vitaliteit Centra KIDS 

3. Ouderen – OMC Vitaliteit Centra (Geriatrie) 
 

 
OMC Vitaliteit Centra KIDS krijgt een eigen naam, logo en website. Ook hierbij wordt uitgegaan van 

een holistische aanpak, speciaal gericht op kinderen en hun problematiek. Ondanks het feit dat wij 
(als vraaggestuurde organisatie) ons richten op kinderen, worden met name ontwikkelingsklachten 
bij ons begeleid binnen één centrum. Juist wanneer zowel ouders als kinderen dezelfde klachten 
hebben is het goed dat de begeleiding binnen één centrum plaatsvindt.  
 
Daarnaast is een speciaal programma ontwikkeld: “Geef Kinderen een Goede Start©”. Met dit 
programma spelen wij in op onder andere de problematiek ontstaan door de transitie van Jeugd GGz 
naar de gemeente. Het programma is ook geschikt voor gemeenten, scholen en andere organisaties 
die zich met begeleiding van kinderen bezig houden. 
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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, maar ook nu de Jeugd GGz. 
 

 
 
Door de 123-methode© en de OMC Vitaliteit Centra kunnen deze wachtlijsten bij volwassenen én nu 
ook bij kinderen veel sneller aangepakt worden. OMC Vitaliteit Centra gaat met de reguliere GGz en 
Jeugd GGz de uitdaging aan om wachtlijsten de komende jaren te laten verdwijnen. Zoals al eerder 
aangeven, de tijd van elke cliënt, kind of volwassene, is kostbaar.  
 
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 
één 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 
OMC Vitaliteit Centra 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. 
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Lokale en regionale samenwerking 
Vanaf het begin dat OMC Vitaliteit Centra startte als franchiseformule (zomer 2014) is samenwerking 
één van de speerpunten van de organisatie. Juist in een relatief klein land als Nederland met haar 
meestal prima infrastructuur zijn afstanden goed te overbruggen. OMC Vitaliteit Centra vindt dat 
Holistische Gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar moet zijn binnen 30 minuten (openbaar 
vervoer of auto). Daarom streeft OMC naar een landelijk netwerk dat eind 2018 fijnmazig zal zijn. 
 
Binnen de Gezondheidszorg zijn nauwelijks landelijk functionerende organisaties. Zowel 
ziekenhuizen, zorg- en GGz-instellingen zijn regionaal of lokaal actief. Door versneld locaties te 
creëren ligt de weg open om lokaal te gaan samenwerken en een lokale Holistische Gezondheidszorg 
te realiseren, waarbij OMC Vitaliteit Centra de spreekwoordelijke spin in het web zal zijn. 
Onderstaande afbeelding geeft dit weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMC Vitaliteit Centra streeft er naar om op elk deelgebied minimaal één Generalist en één Specialist 
als OMC Franchisepartner ‘in huis’ te hebben. OMC Franchisepartners functioneren dan als OMC 
Vitaliteit Expert en werken samen met andere organisaties die ook actief zijn op de deelgebieden. 
Een regionaal OMC zal zo’n 50 OMC Vitaliteit Experts tellen.  
 
Als voorbeeld; een OMC heeft een budgetcoach die samenwerkt met de gemeente, een financieel 
adviesbureau en een lokale (of regionale) accountant. Daarnaast werkt hij binnen OMC samen met 
een NLP-Coach en een jurist. De OMC Vitaliteit Expert is aanspreekpunt voor de cliënt, maar ook voor 
de interne OMC Franchisepartners en de externe partners. Zo ontstaat duidelijkheid voor de cliënt en 
zal het herstelproces gemaximaliseerd worden. 
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10. OMC: De beste zorg voor iedereen bereikbaar! 

 
Orange Monday Academy en OMC Vitaliteit Centra 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.  
 
      
 
 
 
 
 
 
Orange Monday Academy 
De nieuwe Academy is dan ook een welkome aanvulling op het programma dat OMC Vitaliteit Centra 
te bieden heeft. OMC staat voor preventie, behandeling en voorlichting. Juist op de gebieden 
preventie en voorlichting (psycho-educatie) biedt Orange Monday Academy, al of niet door preferred 
suppliers een volledig programma van trainingen, workshops en e-learning programma’s. 
 
Zowel binnen de particuliere als de zakelijke markt, kunnen OMC Franchisepartners hun eigen 
programma’s etaleren naast de Orange Monday Academy producten. Orange Monday Academy richt 
zich zowel op gedrags- als vaardigheidstrainingen en zal zoveel mogelijk gecombineerde trainings-
/coaching programma’s inzetten voor het beste resultaat.  
 
De trainers van Orange Monday Academy verzorgen tevens de trainingen voor de OMC 
Vitaliteitscan©, waaruit vaak ook weer andere trainingsmogelijkheden ontstaan bij organisaties 
zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.  
 
OMC Vitaliteit Centra in Nederland 
Zoals al eerder aangeven aan het begin van dit visie- en beleidsplan, worden vanaf deze zomer de 
eerste OMC Praktijken geopend in een aantal steden, waaronder Den Haag e.o. (Zuid-Holland), 
Alkmaar e.o. (Noord-Holland), Zwolle (Noord Nederland), Deventer (Overijssel), Breda/Tilburg e.o. 
(Zuid Nederland) en Bilhoven e.o. (Utrecht). Deze locaties worden vóór eind 2015 geopend. 
 
Voor de zomer van de 2016 heeft OMC Vitaliteit Centra een landelijke dekking, in alle provincies. Ook 
de opening van locaties is OMC vraaggestuurd. Waar twee OMC Franchisepartners zijn gevestigd in 
één stad of plaats wordt een OMC Flex Locatie geopend. Doordat OMC dan fysiek aanwezig is in een 
stad kan er sneller gegroeid worden naar een grotere locatie. Tenslotte is een ‘eigen’ werkplek in 
Nederland vaak al vervangen voor een flex-werkplek.  
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OMC Vitaliteit Centra vanaf de zomer 2015 
OMC lanceert deze zomer de nieuwe website www.omcvitaliteitcentra.nl,  één centrale website waar 
alles over OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday Academy op staat vermeld en de diensten die 
uiteindelijk in alle 22 regiokantoren van OMC Vitaliteit Centra worden geboden. Op deze website 
staan al onze OMC-Franchisepartners vermeld met hun website en hun eigen praktijkruimte. Deze 
zijn zichtbaar via de kaart op de website van OMC Vitaliteit Centra. Locaties worden op 3 manieren 
zichtbaar op de kaart: 
 

4. OMC Franchisepartner met of zonder praktijk 
5. OMC Vitaliteit Praktijk (2 of meer OMC Franchisepartners op één locatie) 
6. OMC Vitaliteit Centrum (vanaf 5 OMC Franchisepartners) 

 
Om welke vorm van locatie het ook gaat, samenwerking wordt gevonden met alle mogelijke partners 
op de snijvlakken van Holistische Gezondheidzorg in de visie van OMC. OMC Vitaliteit Centra zijn 
actief in de markt en nemen het voortouw om deze verbinding aan te gaan met collega’s in de 
branche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste OMC Vitaliteit Praktijken worden deze zomer geopend in Deventer en de omgeving van 
Den Haag. Elke OMC Vitaliteit Praktijk krijgt een eigen website die gekoppeld is aan de ‘moeder’  
website www.OMCVitaliteitCentra.nl die in augustus 2015 online gaat. Vanaf dat moment kunnen 
cliënten zich rechtstreeks aanmelden bij de OMC’s van hun keuze. 
 
OMC Franchise Groep slaat een nieuwe weg in, de weg naar de cliënt. OMC Vitaliteit Centra staat al 
op de Gezondheidszorgkaart, maar nu ook met lokale vestigingen waar we waar gaan maken wat wij 
beloven in dit nieuwe visie- en beleidsplan 2015. Op naar een vitaal Nederland. Een Nederlandse 
Gezondheidszorg waar de unieke OMC Vitaliteitfactor© de broodnodige veranderingen teweeg gaat 
brengen. 
 
Doet u mee? Check de vacatures via http://omcenters.nl/omc-vacatures, reageer en kom naar één 
van de bijeenkomsten in Bilthoven. Stuur een mail naar Hester Morsdorf 
(hester.morsdorf@omcenters.nl) en u weet wanneer deze plaatsvinden. Ook in juli en augustus zijn 
er om de 2 weken bijeenkomsten.  
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11. SAMENVATTING 

 
In de zomer van 2014 is gestart met de werving van de eerste OMC Franchisepartners. Ondertussen 
hebben 14 zelfstandige professionals zich aangesloten bij deze  unieke franchiseformule in de 
Holistische Gezondheidszorg. De werving gaat (ook de zomer van 2015) door en de doelstelling voor 
2015 is 50-100 OMC Franchisepartners. 
 
In samenspraak met de OMC Franchisepartners is de koers vanaf heden gericht op Holistische 
Gezondheidszorg, de OMC Vitaliteitfactor© en op samenwerking met alle geledingen binnen de 
Holistische Gezondheidszorg, zoals omschreven in de visie- en beleidsplan.  
 
De OMC Vitaliteitfactor© is door OMC ontwikkeld en richt zich op zowel de fysieke als mentale 
gezondheid en de omgeving van de mens. Een drie-eenheid die wel eens de sleutel tot besparingen 
in de gezondheidszorg zou kunnen zijn in plaats van te blijven bezuinigen. 
 
Eerste locaties 
Volgens planning gaan deze zomer de eerste OMC Praktijken open in Deventer (Overijssel) en 
omgeving Den Haag, waarschijnlijk Leidschendam. Een belangrijke stap, OMC Vitaliteit Centra 
worden zichtbaar in deze steden en gaan lokaal de samenwerking aan met praktijken binnen de 
psychiatrie, GGz- en zorginstellingen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van Vitaliteit 
en Holistische Gezondheidszorg. Het complete aanbod voor de cliënt zal de begeleiding verbeteren 
en versnellen. De weg (terug) naar de maatschappij dient sneller te gaan, tijd is een kostbare factor 
voor heel veel cliënten, zeker als het om re-integratie gaat.  
 

 
 

Nog dit jaar gaan ook vestigingen open in Noord-Brabant (Breda/Tilburg e.o.), Overijssel (Zwolle), 
Noord-Holland (Alkmaar) en in de omgeving van het hoofdkantoor in Bilthoven. Deze laatste zal de 
eerste pilot-vestiging worden, waar naast OMC Vitaliteit Centrum, ook het Orange Monday Instituut 
en de Orange Monday Academy huisvesten. 
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Daarnaast blijft de doelstelling om nog in het jaar 2015 in elke provincie een locatie te openen. 
Vandaar dat de directie de eisen voor een vestiging heeft teruggebracht tot 2-3 zelfstandige 
professionals die vanuit een OMC Vitaliteit Praktijk gaan starten. Door actief te zijn in de lokale markt 
is de realisatie van een volwaardig OMC Vitaliteit Centrum sneller bereikbaar.  
 
Waarom deze franchiseformule? 
Hiervoor zijn meerdere redenen, de belangrijkste op een rijtje: 
 

1. Het is tijd voor Holistische Gezondheidszorg met samenwerkende zelfstandige professionals 
2. Door flexibele opzet OMC nauwelijks wachtlijsten 
3. OMC brengt Vitaliteit Experts zowel bij particulieren als de zakelijke markt 

 
OMC Franchise Groep 
OMC Vitaliteit Centra (en de nieuwe Orange Monday Academy)  stellen franchisenemers (OMC 
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 zo veel mogelijk centraal geregeld en toegespitst op de 
belangen van de partner met zijn eigen onderneming. 
 
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 een hoger dan gemiddeld ondernemingsinkomen gegenereerd.  
 
Landelijke wervingscampagne 
Waarom gelijk landelijk? OMC Franchise Groep gelooft in haar formule en een OMC Vitaliteit Praktijk 
is (waar ook in Nederland) met 2-3 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 binnen de Holistische Gezondheidszorg partner van OMC 
worden. Interesse om ook OMC Franchisepartner te worden? Neem contact met ons op! 
 
Bilthoven, juli 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  


