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ELEVATOR PITCH – DENK ANDERS! 
Op het moment van schrijven van dit visie- en beleidsplan 2016-2018 staat een nieuw jaar voor de 
deur. Daarmee ook de start van het 2e jaar van de OMC Franchise Groep. Ondertussen werkt een 
team van 11 zelfstandige professionals binnen de organisatie. De OMC Franchise Groep, een initiatief 
van stichting Orange Monday, is een soft franchiseformule gericht op de Integrale (holistische) 
Gezondheidszorg. Samenwerkende zelfstandig professionals, onder één naam en logo. 
 
Tweede franchiseformule – Na de introductie van de formule OMC Vitaliteit Centra in de zomer van 
2014, is een nieuwe formule toegevoegd: Orange Monday Academy. De formule OMC Vitaliteit 
Centra biedt begeleiding en behandeling binnen de Integrale (geestelijke) Gezondheidszorg en richt 
zich op de particuliere markt. OMC streeft eind 2016 naar 50-100 franchise/samenwerkingspartners 
en 12 vestigingen, één in iedere provincie van Nederland. 
 
De Orange Monday Academy richt zich op begeleiding, training & coaching binnen de zakelijke 
markt, zowel overheid als profit en non-profit organisaties. Het paradepaardje van de Academy is de 
OMC Vitaliteitscan©, waarmee in korte tijd de vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers kan 
worden vastgesteld. De Vitaliteit Consultants maken wanneer nodig vooraf een analyse en 
verwoorden dat in een Vitaliteit Adviesrapport. 

 
Vitaliteitfactor© en 123-methode© – OMC Vitaliteit Centra werken met de 
Vitaliteitfactor© die ook één van de onderdelen is van de OMC 
Vitaliteitscan©. Met deze factor kan elke Nederlander zijn of haar vitaliteit 
periodiek berekenen. Rond de zomer van 2016 verwachten wij een 
interactieve App te hebben ontwikkeld, waarmee direct digitaal contact 
tussen cliënt en coach mogelijk is. Via deze online begeleiding kan de cliënt     

gewijzigde omstandigheden direct doorgeven aan de Vitaliteit Expert.  
 
Stichting Orange Monday vindt de Vitaliteitfactor© van zo’n groot belang voor de Gezondheidszorg 
dat deze ook buiten de OMC Franchise Groep (via licenties) kan worden ingezet in het kader van  
preventie. Dat geldt ook voor de 123-methode© waar u in dit document meer over kunt lezen. 
 
e-Health – Binnen een veranderende Gezondheidszorg is e-Health essentieel. OMC is sinds de zomer 
van 2014 actief met de ontwikkeling van e-Health. OMC is van mening dat e-Health heel goed kan 
worden ingezet in het voor- en na-traject. Tijdens de begeleiding heeft de cliënt de regie en hij 
bepaalt zelf wanneer e-Health het beste ingezet kan worden. E-Health is een toegevoegde waarde in 
het herstel van een cliënt, geen vervanging van de begeleider of behandelaar.  
 
Tenslotte, verandering binnen de integrale (geestelijke) 
gezondheidszorg is een must, niet alleen voor ons, maar voor 
iedereen die er mee te maken heeft. Daarom de nieuwe slogan: 
DENK ANDERS! Bent u gek genoeg om Nederland en de 
Gezondheidszorg te veranderen? (vrij naar Steve Jobs.)  
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INLEIDING 
In 2012 werd de stichting Orange Monday opgericht teneinde de belangen te behartigen van mensen 
met psychische klachten, zowel qua gezondheid als sociaal-maatschappelijk. Veel mensen met 
psychische (mentale) en lichamelijke (fysieke) klachten hebben periodiek te maken met (hoog) 
ziekteverzuim, terwijl dat vaak niet nodig is en zou moeten zijn. Orange Monday: Omdat het nodig is! 
 
Teneinde haar doelstellingen te bereiken heeft stichting Orange Monday in 2014 de OMC Franchise 
Groep opgericht om samen met gelijkgestemde zelfstandig professionals (zzp’ers) tot een integrale 
(of holistische) gezondheidszorg te komen. Daarmee wordt een grote, maar realistische, verandering 
en vooral verbetering van de zorg in Nederland verwezenlijkt. Niet alleen voor de particuliere patiënt 
of cliënt, maar juist voor werkgevers en werknemers van ondernemingen, organisaties en overheid.  
 
OMC Franchise Groep – OMC Vitaliteit Centra 
In de zomer van 2014 is de OMC Franchise Groep van start gegaan met de franchiseformule OMC 
Vitaliteit Centra, gericht op de particuliere markt. Inmiddels werken wij met een team van 11 
enthousiaste zelfstandig professionals (Vitaliteit Experts) op meerdere locaties. De eerste locaties in 
Deventer, Den Haag en Zeist (Bilthoven) zijn geopend en naar verwachting zijn wij eind 2016 actief in 
alle 12 provincies in Nederland. Tevens zijn en gaan wij nog steeds samenwerkingsverbanden aan 
met externe partners binnen de integrale gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de overheid. 
 
OMC Vitaliteit Centra staan voor een integrale aanpak van de begeleiding van mensen met mentale 
(psychische en psychosomatische) klachten. Wij verstaan onder integrale gezondheid: de mentale 
gezondheid, fysieke gezondheid en mens & omgeving. Een groot deel van mentale klachten komt 
namelijk voort uit de omgeving of hebben een fysieke achtergrond en dienen op deze drie gebieden 
worden aangepakt. OMC Vitaliteit Centra zijn complementair ten opzichte van de reguliere 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). OMC Vitaliteit Centra richten zich op de particuliere markt en 
streeft samenwerking na met alle partijen binnen de integrale gezondheidszorg. 

Inmiddels is de OMC Vitaliteitfactor© ontwikkeld, waarbij deze integrale aanpak een beter beeld 
geeft van de mentale klachten en beter nog, hoe deze klachten zijn op te lossen binnen een zo’n kort 
mogelijke termijn. Tijd is immers kostbaar, voor cliënten/patiënten en de Gezondheidszorg. 
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OMC Franchise Groep - Orange Monday Academy 
In het najaar van 2015 zijn wij gestart de ontwikkeling van de tweede franchiseformule, Orange 
Monday Academy, die zich voornamelijk richt op de zakelijke markt, het bedrijfsleven, organisaties 
en overheid. Orange Monday Academy is het logisch vervolg op de formule OMC Vitaliteit Centra. De 
Academy zal voornamelijk preventief werken binnen organisaties om ziekteverzuim terug te dringen, 
oorzaken van ziekteverzuim te lokaliseren en oplossingen aan te bieden.  
 
De Vitaliteit Consultant vervult naast en samen met de trainers en coaches, een sleutelrol binnen 
organisaties. Onze consultant schrijft een Vitaliteit Rapport waaruit de directies van bedrijven 
kunnen opmaken waar verbeterpunten mogelijk zijn. Bij afname van onderstaande OMC 
Vitaliteitscan© wordt het rapport gecrediteerd op de kosten van ons aangeboden programma.  
 
OMC Vitaliteitscan© 
Aangezien de OMC Franchise Groep zich richt op zowel de particuliere als de zakelijke markt kwam al 
snel het idee om de OMC Vitaliteitfactor© beschikbaar te stellen voor organisaties en bedrijven. In 
mei 2015 kwamen de verontrustende cijfers van het CBS dat meer dan 50% van het ziekteverzuim 
wordt veroorzaakt door mentale klachten. In 2000 was dit nog 30%. Als deze lijn wordt 
doorgetrokken, heeft dat grote gevolgen voor het bedrijfsleven.  
 

De introductie van de Vitaliteitscan© komt dan ook op het juiste 
moment. De scan is een kort programma van maximaal één tot drie 
maanden (afhankelijk van de grote van de organisatie) en wordt waar 
nodig periodiek herhaald. Er kan in overleg met de organisatie ook 
een compleet OMC Vitaliteitprogramma© worden opgesteld, waarbij 
advies en trainingen via de Orange Monday Academy de 
Vitaliteitscan© aanvullen. 

 
Vitaliteit in plaats van werkverzuim 
OMC gaat voor maximale vitaliteit van uw werknemers en uw organisatie. Onze programma’s pakken 
ziekteverzuim, werkstress en pesten aan. Daarnaast wordt door de programma’s het werkklimaat en 
het moreel binnen uw organisatie verhoogd. Bijkomend effect is een beter bedrijfsresultaat. De 
kosten van de OMC Vitaliteitscan© worden bijna altijd door de organisatie terugverdiend. Wilt u 
meer weten? Lees dan verder onderstaande informatie of nog beter: maak een vrijblijvende 
afspraak. 
 
OMC Vitaliteitscan© en Vitaliteitfactor© – DENK ANDERS!  
Martin Jan Melinga – Algemeen Directeur OMC Franchise Groep 
 
Contactgevens: 
E: martinjan.melinga@omcfranchisegroep.nl  
M: 06 – 42 93 13 46 
 
NB In verband met de leesbaarheid wordt in dit visie- en beleidsplan ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt. Dit kan ook 
gelezen worden als ‘zij’ en ‘ haar’. 
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1. OMC FRANCHISE GROEP 
 

Orange Monday en de OMC Franchise Groep 
De stichting Orange Monday Foundation is mede-initiatiefnemer van 
de OMC Franchise Groep met de franchiseformules OMC Vitaliteit 
Centra en Orange Monday Academy. De naam OMC Franchise Groep 
is afgeleid van het oorspronkelijke Orange Monday Centers. Vandaar 
de afkorting OMC.  
 
Met de nieuwe franchise formule Orange Monday Academy komt de naam “Orange Monday” weer 
terug en met een nieuwe slogan “DENK ANDERS!” (vrij naar Steve Jobs). 
Het hoofdkantoor van stichting Orange Monday en de OMC Franchise Groep is sinds december 2014 
gevestigd in Bilthoven centraal in Nederland. 
 
Doelstellingen 2016-2018 
Inmiddels werkt de OMC Franchise Groep met een team van 11 zelfstandig professionals (zzp’ers). 
OMC richt zich met dit visie- en beleidsplan op potentiële franchisenemers/-partners, met de 
ambitieuze doelstelling nog voor het eind van 2016 uit te breiden naar 50-100 partners. Met een 
groei van jaarlijks zo’n 50-100 OMC Franchise Partners verwacht OMC Franchise Groep dat eind 2018 
ongeveer 250-500 OMC (franchise-) partners zijn aangesloten. 
 
De nieuwe formule Orange Monday Academy sterkt ons in het vertrouwen dat wij deze groei ook 
gaan verwezenlijken. Het paradepaardje OMC Vitaliteitscan© vraagt om een aanwas van coaches en 
trainers. Nederland is klaar om vitaal te worden.  
 

OMC Vitaliteit Centra – nieuwe website 
OMC lanceerde in oktober 2015 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 (2018) van OMC Vitaliteit 
Centra worden geboden, is te vinden.  
 
In 2015 zijn de eerste locaties geopend in Deventer (Overijssel), Den 
Haag (Zuid-Holland) en Zeist (Bilthoven/Utrecht). Tevens zijn er 
OMC-Praktijken in Beesd, Asperen (Gelderland) en Driebergen 
(Utrecht). Nieuw te verwachten locaties in de eerste helft van 2016 

zijn Noord-Holland, uitbreiding in Zuid-Holland, Brabant en Overijssel (Zwolle). 
 
OMC’s  in Nederland 
Als ambitieuze organisatie gaat OMC Franchise Groep uit van een volledig landelijke dekking in 2018. 
Elke regiovestiging is zelfsturend en valt onder de directie van de OMC Franchise Groep. Orange 
Monday Academy heeft in 2018 in elke vestiging van OMC Vitaliteit Centra ruimte voor trainingen 
van groepen tot 50 personen.   
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Samenwerking – lokaal – regionaal en landelijk 
Het succes van de OMC Franchise Groep kan alleen maar groter worden door een brede 
samenwerking binnen de Integrale (geestelijke) Gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de overheid. 
De OMC Franchise Groep voert inmiddels met tientallen partijen gesprekken met de intentie een 
samenwerking te realiseren. Alleen een brede samenwerking 
brengt verandering in het huidige klimaat van (geestelijke) 
Gezondheidszorg. Het langs elkaar heen werken binnen de 
branche is één van de oorzaken van stijgende (vaak blijvende) 
kosten en minder resultaat bij de cliënt. De cliënt heeft door de 
hoge kostenstijging geen betere behandeling of begeleiding 
gekregen. Tijd voor verandering. 
De samenwerking krijgt vorm via de door ons ontwikkelde 
formules, OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday Academy, zowel lokaal, regionaal als landelijk:  
 
1. Lokaal – Wanneer OMC een vestiging gaat openen, wordt eerst de volledige lokale markt onder de 
loep genomen. Met deze sociale of zorgkaart is duidelijk zichtbaar wie op welk vlak binnen de 
Gezondheidszorg actief is. Onze OMC Franchise Partners nemen vervolgens contact op met deze 
zorgaanbieders, gaan in gesprek en nemen de mogelijkheid van samenwerking door. Dit is met 
succes uitgevoerd in Deventer en wordt bij alle beoogde locaties, zoals  Zeist Den Haag et cetera, 
toegepast. Dit heeft overigens ook een groei van het aantal OMC Franchise Partners tot resultaat.  
 
2. Regionaal – Na de steden lokaal in kaart te hebben gebracht, worden ook regionale verbanden 
zichtbaar. Als voorbeeld weer Deventer. Binnen de steden driehoek Apeldoorn –Zutphen – Deventer 
zijn bovenregionale samenwerkingsmogelijkheden, terwijl de eerste twee steden in Gelderland 
liggen en de laatste net in Overijssel. Ook binnen Overijssel ontstaan samenwerkingsmogelijkheden 
die zich uitstrekken naar Zwolle enerzijds en Almelo, Enschede en Hengelo anderzijds. 

 
3. Landelijk – Na drie jaar actief te zijn binnen de (geestelijke) Gezondheidszorg is duidelijk zichtbaar 
dat ook landelijke samenwerking gewenst is. Met gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 
de provinciale en landelijke politiek, maar juist ook met beroeps- en belangenorganisaties. Nederland 
is nog té veel verdeeld in postcodegebieden, waar een cliënt of patiënt niet op zit te wachten.  

 
Vrije keuze behandelaar of begeleider 
In Nederland moet een vrije keuze zijn om zelf de behandelaar of 
begeleider (zoals coach) te kiezen, die altijd moet vallen onder de 
zorgverzekering. OMC Franchise Groep zal de komende jaren (2016-
2018) het voortouw nemen om dit te gaan realiseren. Een cliënt is 
prima in staat om zelf (in overleg met de huisarts) zijn eigen 
behandelaar te kiezen. Dit moet niet afhankelijk zijn van een 
zorgverzekeraar die dit bepaalt. Met de huidige informatie (vaak via 
internet en e-Health) moet die keuze makkelijker en lokaal en regionaal mogelijk zijn. Niet omdat 
iemand in een bepaald postcodegebied woont en automatisch wordt gekoppeld aan een 
behandelaar of instelling binnen dit gebied die de voorkeur van de zorgverzekeraar heeft.  
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Samenwerking gaat barrières opheffen 
Zoals aangegeven neemt de OMC Franchise Groep in de periode van 2016-2018 nog meer het 
initiatief tot zowel lokale, regionale en landelijke samenwerking.  Deze drie jaar zijn nodig om 
mensen aan veranderende omstandigheden  te laten wennen en omdat het ongeveer drie jaar duurt 
om ons streven, landelijke dekking met 22 vestigingen in de 22 grootste steden, te realiseren.  
  
Daarom een franchiseorganisatie 
Wij kiezen voor zelfstandig professionals. 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, met zelfstandig professionals. Met zp’ers is in een korte tijd (5 jaar) een nieuwe, landelijke 
organisatie, OMC Franchise Groep, binnen de (Integrale) Gezondheidszorg te verwezenlijken. Dit is 
met een loondienstorganisatie (zonder subsidie) niet mogelijk, omdat dit onbetaalbaar zou zijn. 

Waarom franchisenemer worden? 
Omdat zelfstandig 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 de OMC Franchise Groep 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,  grote instellingen en bedrijven wordt daardoor 
gemakkelijker. Onder andere  met de diverse programma’s die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, 
zoals de OMC Vitaliteitscan©, Geef-Kinderen-een-Goede-Start© en de Vitaliteitfactor©. Uiteraard 
blijft de OMC Franchise Groep samen met haar (franchise-) partners verder ontwikkelen. Juist de 
OMC Franchise Partners profiteren hier van. Samen sterker! 
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2. DE FRANCHISEFORMULES 
 

De OMC Franchise Groep telt vanaf 1 december 2015 twee verschillende formules¹: 
 

 OMC Vitaliteit Centra sinds oktober 2014 
 Orange Monday Academy sinds december 2015 

                    
              
 
 
 

 
1. Particuliere markt    1. Zakelijke markt 
2. Begeleiding en behandeling   2. Consultancy en training/coaching 
3. OMC Vitaliteitfactor©   3. OMC Vitaliteitscan© 

 
De verschillen tussen OMC Vitaliteit Centra en de Orange Monday Academy 
Bovenstaand zijn de drie belangrijkste verschillen te zien en geven tegelijk de legitieme reden om een 
tweede formule te starten voor zelfstandig professionals (zzp’er) die willen samenwerken onder één 
merknaam en logo in de zakelijke markt. Er is een groot verschil in de benadering van de particuliere 
en de zakelijke markt en in het hebben van een collectieve klant of een individuele klant.  
 
Orange Monday Academy (en consultancy) 
Om met de nieuwste aanwinst te beginnen, Vitaliteit Consultants zijn het eerste contact met de 
directie en werknemers van een organisatie. Hij is betrokken vanaf het begin tot het eind van het 
traject waarvoor de werkgever heeft gekozen. De Vitaliteit Consultant adviseert de directie van de 
organisatie. Bij voorkeur wordt gewerkt in langdurige trajecten van één jaar of langer, omdat het tijd 
kost het gedrag van mensen te veranderen binnen de doelstelling van de organisatie. 
 
Naar behoefte worden trainers en coaches ingeschakeld om de OMC Vitaliteitscan© uit te voeren 
binnen een organisatie. Na (of tijdens) de Vitaliteitscan© wordt duidelijk hoe de organisatie er voor 
staat wat betreft vitaliteit. In overleg met de directie wordt dan het Vitaliteitprogramma© 
geschreven en uitgevoerd. ZZP-functies binnen deze  formule zijn: Consultant, Trainer, Coach, 
Bedrijfskundige of Arbeidsdeskundige. 
 
OMC Vitaliteit Centra 
Deze bestaande formule richt zich op de particuliere markt en op preventie, begeleiding en, indien 
nodig, behandeling. Vaak wordt in het laatste geval samengewerkt met de reguliere GGZ teneinde 
voor de cliënt een optimaal resultaat te bereiken. In alles heeft de cliënt eigen regie en zal in overleg 
met zijn begeleider (veelal coach) de nodige keuzes maken. Alles in de filosofie van integrale 
gezondheidszorg. ZZP-functies binnen deze formule: Coach, Psycholoog, Therapeut, Orthopedagoog, 
POH-GGZ, Jurist, Financieel Adviseur en meer. Op onze websites treft u alle vacatures. 
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Belangrijke overeenkomsten tussen de beide formules 
Er zijn meer overeenkomsten tussen beide formules dan verschillen, de belangrijkste op een rijtje: 
 

 Vitaliteit 
 Zelfstandige professionals 
 Samenwerken 
 Landelijke samenwerking 
 
 

Vitaliteit – Beide organisaties werken met vitaliteit (in de meest ruime zin van het woord), wat voor 
een groot deel bepalend is hoe mensen in het leven staan. Bij OMC Vitaliteit Centra wordt de 
Vitaliteitfactor© berekend om de begeleiding te bepalen en te versnellen. Bij Orange Monday 
Academy gebeurt dit met groepen medewerkers en wordt vooral ingezet om ziekteverzuim te 
voorkomen, maar wordt ook pesten tegengegaan en een slechte werksfeer aangepakt. 
 
Zelfstandige Professionals – OMC Franchise Groep faciliteert zzp’ers bij hun werkzaamheden en 
zorgt door de beide formules voor groei van omzet en groei naar een gemeenschappelijk sterk merk 
en logo, dat bovendien herkenbaar is. De 3 kleuren logo’s zijn bewust gekozen. 
 

Samenwerken – Zoals het logo al zegt, door samenwerking, 
creëren wij gezamenlijk een pad voor de toekomst. Er wordt 
gezegd: 1 + 1 = 3, en dat is ook wat daadwerkelijk gebeurt 
binnen de organisatie. Door het combineren van kennis, ervaring 
en expertise ontstaan nieuwe producten en diensten. OMC 

realiseert zich ook dat samenwerking met organisaties buiten onze organisatie noodzakelijk is om 
een veranderingsproces naar een Integrale Gezondheidszorg te realiseren. Co-creatie met 
fysiologische en fysieke experts. Uitwisseling van ervaringen en voorkomen van ‘dubbel’ werk is ons 
doel. Uiteindelijk kan bewust samenwerken een besparing van 10-20% op de totale kosten binnen de 
Gezondheidszorg opleveren (€10 – 15 miljard). Wij gaan er voor! 
 
Landelijke samenwerking – Zowel voor OMC Vitaliteit Centra als voor Orange Monday Academy is 
landelijke dekking, een landelijk netwerk van zelfstandig professionals en landelijke samenwerking 
belangrijk. In de opbouw van de komende drie jaar (2016-2018) streeft OMC naar een landelijke 
dekking van centra in alle 12 provincies, zodat de particuliere cliënt ons weet te vinden.  
Deze locaties kunnen ‘eigen’ OMC-vestigingen zijn, maar ook ‘inhouse’-locaties bij instellingen in de 
vorm van een ‘shop-in-de-shop’ -concept of bij collega-centra en grotere praktijken.  Delen staat bij 
ons hoog in het vaandel, ook wel de ‘share-economy’ genoemd. Cliënten hebben hierdoor straks een 
OMC-locatie binnen één uur reisafstand. 
 
Orange Monday Academy werkt in principe ‘inhouse’ bij organisaties. Het streven is wel om in de 
periode 2016-2018 in elke provincie (samen met OMC) trainingslocaties te realiseren die geschikt zijn 
voor de particuliere en de zakelijke markt, alsmede voor andere trainingsorganisaties.  
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OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday Academy – wisselwerking 
De allerbelangrijkste vraag die gesteld kan worden, bij het lanceren van een tweede formule met een 
eigen merknaam, is waarom doen wij dat? De antwoorden zijn:  
 

 Duidelijkheid 
 Particulier en zakelijk, verschil in aanpak 
 Andere functies voor zzp’ers (kennis, ervaring)  
 

 
Duidelijkheid – Door de twee formules goed te positioneren, ontstaat duidelijkheid naar de 
potentiële klant. Orange Monday Academy is een adviesorganisatie die werkgevers (zakelijke markt) 
via een Vitaliteit Consultant adviseert en waar nodig door middel van training en coaching de 
vitaliteit binnen de onderneming individueel en collectief verbetert.  
 
OMC Vitaliteit Centra zijn begeleidings- en behandelcentra die zich richten op de particuliere markt. 
Via de Orange Monday Academy worden werknemers (indien nodig) doorverwezen naar OMC 
Vitaliteit Centra voor individuele begeleiding en behandeling. Een perfecte en unieke wisselwerking 
tussen twee organisaties, die volstrekt aanvullend zijn op elkaar. Wanneer de OMC Vitaliteitscan© 
wordt toegepast zijn de partners (collega’s) van OMC Vitaliteit Centra bekend en op de hoogte van 
de uitslagen van de Vitaliteitfactor©, omdat deze ook daar eveneens wordt toegepast. 
 

 
 
Particuliere en zakelijke markt – Deze markten vragen om een andere aanpak, zowel qua acquisitie, 
het behouden van een klant als de begeleiding van de klant. De selectie en opleiding van OMC 
Franchise Partners is hier dan ook volledig op gericht.  
 
Andere functies – De beide formules vragen om andere (potentiële) franchisepartners. Binnen de 
Academy is het scherp omlijnd en kennen wij drie basis functies, te weten: Consultant – Trainer en 
Coach. Deze OMC Franchise Partners hebben ervaring in de zakelijke markt of hebben de bereidheid 
om een interne OMC-opleiding te volgen. 
 
Binnen OMC Vitaliteit Centra zijn ruim 20 functies beschikbaar, allen binnen de Integrale 
Gezondheidszorg. Op de website (www.omcfranchisegroep.nl) treft u een overzicht van onze 
landelijke vacatures¹. 
 
¹ Het is mogelijk als zzp’er voor beide franchiseformules te werken.  
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3. UITLEG INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG 
 

Hieronder vindt u een verduidelijking over wat wij verstaan onder ‘vitaliteit’ en Vitaliteitfactor© en 
hoe wij dit implementeren in de integrale gezondheidszorg. 
 

 
 
Vitaliteitfactor© en Vitaliteitscan© 
Vitaliteit was voorheen vooral lichamelijk, gericht om voldoende ‘energie’ te hebben om de werkdag 
door te komen. Anno de 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 veel energie en creëert diverse klachten. In eerste 
instantie wederom fysiek (RSI), maar ook steeds meer mentaal, zoals (werk-) stress. 
 
Anno 2015 is ongeveer 50% van alle ziekteverzuim in Nederland (cijfers CBS) voor het eerst in de 
geschiedenis mentaal gerelateerd. Reden voor Orange Monday Academy om de OMC Vitaliteitscan© 
te ontwikkelen met als de basis de Vitaliteitfactor©. Deze factor dient als uitgangspunt 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: 
 
 

1. Fysieke Gezondheid 

2. Mentale Gezondheid 

3. Mens & Omgeving 

 
 
Fysieke Gezondheid (FG) 
In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Wij onderschrijven deze 
visie. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid: 
 

 Voeding 
 Beweging (sport) 
 Rust 
 Genetische aanleg 
 Opvoeding 
 (Chronische) lichamelijke ziekte 
 Mentale gesteldheid 
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Mentale Gezondheid (MG) 
Ogenschijnlijk de tegenhanger van fysieke gezondheid, maar u gaat 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 
 Opvoeding 
 Fysieke gesteldheid 
 (Chronische) lichamelijke ziekte 
 Invloed life-events 

 
 
Mens en omgeving (MO) 
Omgevingsfactoren, en vooral hoe een mens met zijn omgeving omgaat en deze beleeft (en vice 
versa) zijn 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) 

 
 
 
 
Fysiek – Mentaal – Mens en Omgeving 
De drie deelgebieden dienen individueel en collectief in balans te zijn voor de hoogste 
levenskwaliteit. Juist disbalans in twee of zelfs alle drie van de deelgebieden zorgt voor 
ziekteverzuim. Bovendien is er meestal sprake van een vicieuze 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. VITALITEITFACTOR© 
 
Mede-initiatiefnemer stichting Orange Monday, vond in 2012 bij haar oprichting, maar ook nu anno 
2015: “Het moet anders, het kan anders. Omdat het nodig is!” De vraag was hoe? Het antwoord: 
OMC Franchise Groep met de franchiseformules OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday Academy. 
 

Vitaliteitfactor© basis Integrale (Holistische) Gezondheidszorg 
Stichting Orange Monday is ontstaan vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg (GGz) en vindt dat juist vanuit de GGz een holistische 
aanpak gecreëerd moet worden en dus verwordt tot integrale 
(holistische) gezondheidzorg. Ooit was er  maar één gezondheidszorg, 
echter werd, vreemd genoeg, ruim 100 jaar geleden opgesplitst in 
psychische en somatische gezondheidszorg. 

 
Waarom de Vitaliteitfactor© 
De Vitaliteitfactor© brengt de bovenstaand omschreven drie deelgebieden van het leven, Mentaal, 
Fysiek en Mens & Omgeving bij elkaar. Door de berekening en het adviesgesprek weet de cliënt waar 
hij aan toe is en hoe hij één en ander dient aan te pakken om erger te voorkomen. Enkele 
voorbeelden van situaties waarin de Vitaliteitfactor© haar rol bewijst: 
 
1. Fysieke klachten – bijvoorbeeld nek- of rugklachten. Vaak is lastig (ook voor de fysiotherapeut) om 
vast te stellen of de klachten een fysieke of mentale oorzaak hebben. 
 
2. Echtscheiding – vermoeidheid, geprikkeldheid en slapeloosheid zijn vaak symptomen bij een 
lopende echtscheiding. Ook hier is de Vitaliteitfactor© een uitkomst als er gewerkt moet worden aan 
een ouderschapsplan en de beide partners elkaar ‘in de haren vliegen’. Ook bij 
echtscheidingsbemiddeling biedt de factor uitkomst. 
 
3. Verlies van werk – in deze onzekere en nieuwe  situatie dient een 
andere weg ingeslagen te worden. Wellicht tijd voor een koerswijziging, 
maar waar heen?  
 
4. Financiële problemen – al of niet veroorzaakt door verlies van werk of door derden. Hoe ga ik om 
met deze situatie? Met de Vitaliteitfactor© krijgt de cliënt snel een beeld van de mogelijkheden. 
 
5.  Toekomstperspectief – u heeft een prima baan (financieel) en u vraagt zich af “is dit het nu”. Dit 
terrein noemen wij zingeving en ook hier komt uit de Vitaliteitfactor© en het coachgesprek een 
advies naar voren waar de cliënt mee aan de slag kan.  
 
Alle 5 de voorbeelden zijn actueel anno 2015 en veel mensen lopen (te) lang door met klachten met 
als resultaat uiteindelijk de Gezondheidszorg. Dit kan voorkomen worden door periodiek de 
Vitaliteitfactor© te laten berekenen. Tenslotte verandert ons leven snel. In het volgende hoofdstuk 
de werkwijze van de Vitaliteitfactor©. 
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5. WERKWIJZE OMC VITALITEITFACTOR© 
 
De Vitaliteitfactor© is hét instrument dat fysieke (lichamelijke) en mentale (geestelijke) 
gezondheidszorg bij elkaar brengt, verbindt en daardoor Integrale Gezondheidszorg realiseert in 
samenwerking met de reguliere (Geestelijke) Gezondheidszorg. De basis is onderzoek in de 
onderstaande 3 hoofdgebieden die weer verdeeld zijn in 11 deelgebieden:  
 

Mentaal – Fysiek – Mens & Omgeving 
 

 
 
Als u naar dit schema kijkt, denkt u wellicht, dat is logisch. Dat is het ook. Wat niet logisch is, is dat 
onze organisatie als eerste in Nederland deze drie belangrijke deelgebieden met elkaar combineert in 
onderzoek (digitale test, 60 vragen) en toetst (door middel van een gesprek van 50 minuten met een 
Vitaliteit Expert). Er zijn duizenden testen in omloop, allemaal gaan deze over Mentaal of Fysiek, een 
klein gedeelte over Mentaal en Fysiek en dus geen enkele over alle drie. Terwijl juist de Omgeving 
voor honderdduizenden mensen de basis is van psychische klachten. Enkele bekende oorzaken zijn: 
overlijden (1e graad), echtscheiding, verlies van werk of financiële problemen. De genoemde ooraken 
komen voor in de top 10 van emotionele gebeurtenissen.  
 
OMC realiseert zich, dat mensen vragen sociaal wenselijk kunnen invullen. Al is het maar bij een paar 
vragen. Juist die vragen kunnen belangrijk zijn en de uitkomst voor- of nadelig beïnvloeden.  
De OMC Vitaliteit Expert is speciaal getraind om hier doorheen te kunnen ‘prikken’, om vervolgens 
een onderbouwd advies te kunnen geven. De uitkomt van de Vitaliteitfactor© ligt over het algemeen 
tussen de 4-8 en is absoluut niet onderling uitwisselbaar. Twee personen die allebei een 7 hebben, 
hebben toch een verschillende opbouw, tenslotte is iedereen anders. Met een notering boven de 6 
zit iemand aan de goede kant, behoud of groei is iets waar men periodiek mee bezig zal moeten zijn. 
Hoe hoger het percentage (onder begeleiding van de OMC Vitaliteit Expert) hoe beter de vitaliteit. 
 
Op de volgende pagina ziet u het door ons ontwikkelde ‘stroomschema’ dat past bij de 
Vitaliteitfactor© en sturing geeft aan begeleiding of behandeling van onze cliënten, zowel in de 
particuliere (OMC Vitaliteit Centra) als in de zakelijke markt (Orange Monday Academy). 
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Flowchart Vitaliteitfactor© 
Onderstaande afbeelding is ontwikkeld om duidelijk te maken waarom de Vitaliteitfactor© de 
‘oranje lijn’ is binnen onze organisatie. Om te beginnen, de bestanddelen zijn allen wiskundige 
afbeeldingen, die wij een eigen (extra) betekenis hebben gegeven. 
 
Het integraalteken – staat voor een integrale aanpak van alle klachten binnen de gezondheidszorg 
en bij mentale klachten in het bijzonder. Bij psychische/psychosomatische klachten heeft de 
omgeving vaak een grotere invloed dan bij fysieke klachten.. Ook de fysiologie van de mens speelt 
hier een grote rol. 
 

De cirkel - is de mens, wij noemen dat ‘IK’. Die IK bestaat uit een deel MENTAAL (hersenen), de 
daarbij behorende emoties en/of spiritualiteit en een deel FYSIEK (lichaam en fysiologie).  Deze drie-
eenheid wordt ook wel lichaam, geest en ziel  genoemd. Deze drie staan altijd met elkaar in 
verbinding en reageren op en beïnvloeden elkaar.  
 

Lemniscaat - door IK kruist de lemniscaat (oneindigheidsteken en onderdeel logo Orange Monday). 
Deze spreekwoordelijke achtbaan gaat door uw IK (lees: uw leven heen) en beïnvloedt uw leven 
dagelijks, uw hele leven lang. Voor veel van deze invloeden geldt, dat iedereen daar mee te maken 
heeft of krijgt en iedereen daar anders op reageert.  
 

 
 

Hoe gaan we te werk met de Vitaliteitfactor©? 
Met de berekening van de Vitaliteitfactor© wordt duidelijk wat de oorzaak van een ‘klacht’ is en kan 
er worden gewerkt aan een oplossing. De huidige (geestelijke) Gezondheidszorg is 
symptoombestrijdend. Een meestal tijdelijke aanpak van de gevolgen die op dat moment zichtbaar, 
voelbaar of aanwezig zijn.  Met de Vitaliteitfactor© wordt de oorzaak gevonden en kan een plan van 
aanpak worden gerealiseerd. De cliënt kan dan bijvoorbeeld weer met maximale vitaliteit  aan de 
slag met zijn werk of het vinden van werk.  Drie voorbeelden hiervan vindt u in de bijlage. 
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6. OMC VITALITEITSCAN© - VOOR DE ZAKELIJKE MARKT 
 
Zoals u in hoofdstuk 4 (en de voorbeelden in de bijlage) heeft kunnen lezen is de Vitaliteitfactor© 
een krachtig instrument of middel om mentale en fysieke klachten adequaat en snel (in het tempo 
van cliënt) op te lossen. De Vitaliteitfactor© is onderdeel van de OMC Vitaliteitscan©.  
 
De Vitaliteitscan© is een uitgebreid preventie- en voorlichtingsprogramma om de Vitaliteitfactor© 
van medewerkers te meten en waar nodig potentiële uitvallers (bijvoorbeeld door depressie, burn-
out of andere mentale klachten) 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 rond 4% ligt. Een OMC Vitaliteitscan© is altijd rendabel voor een organisatie, maar in 
ieder geval bij een ziekteverzuim vanaf 3% en hoger. 
 
Wat houdt de OMC Vitaliteitscan© in? 
De scan is gericht op bedrijven die onder andere te maken hebben met ziekteverzuim (of beter: 
werkverzuim), werkstress, pesten en wat nog meer op mentaal gebied op de werkvloer speelt. De 
OMC Vitaliteitscan© wordt toegepast op de gehele organisatie (bij grote bedrijven ook afdelingen, 
inclusief management) en is meer dan een gewone vitaliteitscan. De OMC Vitaliteitscan© bestaat uit 
3 onderdelen: 
 

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

 
* alle medewerkers inclusief management en directie 

 
Wanneer deze onderdelen worden uitgevoerd bij een organisatie noemen wij dat de OMC 
Vitaliteitscan©. Wanneer de OMC Vitaliteitscan© meerdere keren of periodiek wordt uitgevoerd 
spreken wij van het OMC Vitaliteitprogramma©. 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, veelal door inzet van gedragstrainingen, 
persoonlijke ontwikkeling en teamtrainingen. 
 
Winst voor de organisatie 
Naast het feit dat de OMC Vitaliteitscan© een relatief lage investering is in/voor een organisatie, zijn 
er veel winstpunten. Allereerst is het gunstig voor het moreel binnen het bedrijf (en voor de 
resultaten van de organisatie), daarnaast zal het werkverzuim afnemen, zal er minder werkstress zijn 
bij medewerkers en is er een grote kans dat pesten afneemt of niet meer voorkomt. 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.  
 
 



 
 

OMC FRANCHISE GROEP  – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 

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

  info@omcfranchsiegroep.nl –  www.omcfranchisegroep.nl  – Ondernemingsplan Versie 6.0.1 

17 

 
VOORBEELD: OMC Vitaliteitscan© - CASUS ALGEMEEN 

 
Een organisatie in de dienstverlening 
Eén van de Vitaliteit Consultants van de Orange Monday Academy komt in contact met een 
middelgroot accountantskantoor in de Randstad. Voor deze onderneming zijn 35 mensen werkzaam 
in een ruime variatie aan functies. Ondanks een ogenschijnlijk goede werksfeer is er toch sprake van 
een redelijk hoog ziekteverzuim. Het betreft vooral kortdurend ziekteverzuim van 0 – 3 maanden. 
 
Met de directie wordt afgesproken de Vitaliteitscan© uit te voeren binnen de gehele organisatie. Het 
ziekteverzuim komt namelijk in alle lagen van de organisatie voor. Met de directie worden de kaders 
van de OMC Vitaliteitscan© besproken, die als volgt zal worden uitgevoerd: 
 

1. Iedere werknemer doet een digitaal Vitaliteitsonderzoek© op alle 3 de deelgebieden; Fysieke 
Gezondheid, Mentale Gezondheid en Mens & Omgeving. 
 

2. Nadat alle gegevens zijn ontvangen, wordt een inventarisatietraining 
(nulmeting) gegeven aan alle 35 medewerkers plus directie. Deze 
training wordt uitgevoerd door een trainer/coach in samenwerking 
met 4 coaches (één van de 5 is de Vitaliteit Consultant).  
De content van de training is volledig op maat en sluit aan op  
de collectieve uitkomsten van het digitale Vitaliteitsonderzoek©. 
 

3. Na de training hebben alle 35 medewerkers een coachgesprek van ongeveer 1 uur, dat weer 
aansluit op de bovengenoemde uitkomsten van onderzoek en training. De 4 coaches en 
trainer/coach die bij de training aanwezig waren, voeren ook deze gesprekken.  
 

Vertrouwelijkheid 
De coachgesprekken zijn 100% vertrouwelijk. De uitkomsten van de gesprekken worden alleen 
collectief gebruikt in de eindrapportage van de Vitaliteit Consultant. Mochten er situaties zijn die 
verdere begeleiding van een werknemer behoeven, wordt dit overlegd met de werknemer en kan hij 
dat zelf aangeven bij de directie en/of wordt dit door de betreffende coach bij de directie gemeld. 
Het laatste uiteraard alleen met schriftelijke toestemming van de werknemer. 
 
Digitaal onderzoek Vitaliteitfactor© 
Uit de digitale onderzoeken komt een collectieve Vitaliteitfactor© van 6,8. Dit is prima te noemen, 
maar kan beter. Binnen de training wordt daar aandacht aan besteed. Eén van de zaken die door veel 
medewerkers werd ervaren, is dat er te weinig ontspanningsmomenten zijn tijdens het werk. Vaak 
wordt in de pauzes doorgewerkt. Dit item is in de training verwerkt. Tweede punt dat naar voren 
kwam, was het hoge aantal echtscheidingen binnen de organisatie. De Vitaliteitfactor© is relatief 
hoog ten opzichte van het ziekteverzuim van 4,5%. De coachgesprekken en training zullen daar meer 
duidelijkheid over geven. 
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VOORBEELD: OMC Vitaliteitscan© - TRAINING & COACHING 
 
Training – 2 dagdelen 
De training was gericht op ‘bewustwording’ (awareness) en op het specifieke item dat in de middag 
aan bod kwam (pauze/ontspanning). Bewustwording op het gebied van fysieke en mentale 
gezondheid, maar vooral wat betreft Mens & Welzijn. Vanwege de echtscheidingen werd vooral hier 
aandacht aan besteed tijdens de training. Veel mensen wisten niet dat een echtscheiding zoveel 
invloed heeft op werkverzuim, veel medewerkers wisten ook niet van elkaar dat ze gescheiden 
waren. Met 20 echtscheidingen op 35 medewerkers is dat meer dan (landelijk) gemiddeld en een 
mooi aanknopingspunt binnen de training. Op dit punt is dus veel te winnen qua individuele en 
collectieve OMC Vitaliteitfactor©. 
 
Het punt ‘pauzes’ was middelpunt van het middagprogramma. Het ‘continu’ doorwerken verhoogt 
de productiviteit van individuele medewerkers, noch als collectief niet. Tijdens de training wordt 
iedereen duidelijk dat het goed is om van de 20 minuten koffie-/theepauze minimaal 10 minuten te 
gebruiken om even te ontspannen. De coaches hebben diverse handvatten aangeboden en met de 
medewerkers geoefend. Dat geldt ook voor de lunchpauze. Die duurt één uur, maar de gesprekken 
gaan allemaal over het werk. Eigenlijk meer een lunchvergadering. Hier wordt aangegeven te kiezen 
voor een echte pauze van 15-30 minuten. Even een wandeling maken, een ontspanningsoefening 
doen of gewoon praten over ‘andere’ dingen dan het werk. Zo ontstaat ook een betere band tussen 
de medewerkers. (Het verloop van medewerkers binnen de organisatie is ongeveer 20%.) 
 
Coachgesprekken 
In de week na de training vonden de coachgesprekken plaats. Het moge 
duidelijk zijn dat wij hier niet op in kunnen gaan. Belangrijk is te noemen dat 
‘awareness’ als onderwerp werd gekozen en dit goed is opgepakt binnen de 
organisatie. Ongeveer 80% van de medewerkers gaf na de coachgesprekken aan 
dat hun Vitaliteitfactor© omhoog zou kunnen door bewuster te leven,  
meer ontspanning te creëren en door vaker het gesprek aan te gaan met collega’s. 
 En dan over andere onderwerpen dan het werk, meer persoonlijk van aard.  
 
De directie, die in alle fases heeft meegedaan, wil graag aan de slag om de Vitaliteitfactor© blijvend 
te verhogen en daardoor meer werkplezier en efficientie te realiseren binnen de organisatie en het 
ziekteverzuim te verlagen. Uiteindelijk bleek dat het ziekteverzuim zo hoog was, doordat 
medewerkers de problemen van thuis meenamen naar hun werk (stress), maar ook soms moeilijk 
kunnen omgaan met life-events en zich, als gevolg daarvan periodiek 1 of 2 dagen ‘ziek’ meldden.  
 
Uit het hele traject kwam één medewerker, Annemarie, naar voren, die in overleg met de coach en 
directie heeft aangegeven een uitgebreidere begeleiding nodig te hebben. Voor haar is een 
maatwerk Vitaliteitprogramma© opgesteld. Hierover kunt u lezen in de bijlage met 
casusbeschrijving. 
 



 
 

OMC FRANCHISE GROEP  – Van Goyenlaan 31 – 3723 GN Bilthoven 

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

  info@omcfranchsiegroep.nl –  www.omcfranchisegroep.nl  – Ondernemingsplan Versie 6.0.1 

19 

 
7. ACTUELE REDENEN GEBRUIK VAN DE VITALITEITSCAN© 

 
De 21ste eeuw is een eeuw van verandering met veel positieve en negatieve gevolgen. Positieve 
gevolgen zijn het internet met al haar mogelijkheden, het nieuwe werken en de 
participatiemaatschappij. De nadelen komen ook voort uit bovenstaande positieve ontwikkelingen. 
 
Ziekteverzuim - Het ziekteverzuim is lang gedaald in Nederland, de laatste jaren stijgt deze weer 
licht. Ondertussen wordt meer dan 50% van het ziekteverzuim veroorzaakt door mentale klachten. 
Dit percentage is te verlagen door de Vitaliteitscan© en/of het Vitaliteitprogramma©. Mogelijke 
oorzaken van (mentaal) ziekteverzuim zijn: 

 
1. Mantelzorg: door de participatiemaatschappij is het 

aantal werknemers dat ook mantelzorg biedt, 
gestegen, met (vaak) als gevolg werkverzuim van de 
werknemer. Een betere begeleiding en 
ondersteuning van de werknemer/mantelzorger zal 
het werkverzuim laten dalen. 

 
2. Werkstress: factor nummer één voor ziekteverzuim. Werkstress kan ook collectief 

voorkomen binnen een organisatie. 
 

3. Werksfeer: wanneer de werksfeer daalt, om welke reden dan ook, zal ziekteverzuim als 
gevolg van mentale klachten vaak een gevolg zijn, soms zelfs collectief. 
 

4. Pesten: medewerkers die langdurig worden gepest (al of niet digitaal) ‘kiezen’ vaak voor 
periodiek (kort of langer) ziekteverzuim.  
 

5. Reorganisatie: zelfs een aangekondigde reorganisatie veroorzaakt 
werkstress, verandert de werksfeer en kan eindigen in (langdurig) 
ziekteverzuim.  
 

6. Ongelijkwaardige communicatie: een veel voorkomend probleem 
binnen (grotere) organisaties. Middels de OMC Vitaliteitscan© kan 
deze worden geconstateerd en worden aangepakt. 
 

7. Klanttevredenheid: door bovenstaande punten kan uw klant ‘in gevaar’ komen. Juist aan de 
‘voorkant’ van uw bedrijf is maximale vitaliteit noodzaak. 
 

Redenen genoeg om de Vitaliteitscan© toe te passen binnen een organisatie of voor een particulier 
(werkend of niet) om de Vitaliteitfactor© individueel te laten berekenen, wellicht dat een 
werknemer zelfs als ambassadeur kan optreden naar zijn werkgever.  
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8. 123-METHODE© 
 

De filosofie van OMC is dat juist de sociaal-maatschappelijke situatie van onze cliënt sterke invloed 
heeft op zijn 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 Effortless, NLP et 
cetera) 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! 
 
Psychische (DSM) diagnose 
Op dit moment krijgen (nog steeds) honderdduizenden mensen een DSM-diagnose via een 
psychiater of een GZ-psycholoog bijvoorbeeld. Deze diagnose wordt meestal gesteld via tussenkomst 
van de huisarts en is anno 2015 meestal bedoeld voor de betaling van de behandeling en de 
classificatie (wat voor soort behandeling nodig).  
 
De betaling via de zorgverzekeraar is alleen mogelijk via deze DSM-diagnose, maar voor behandeling 
uiteindelijk niet altijd nodig is en een onnodig ‘etiket’ voor de cliënt betekent. Orange Monday pleit 
juist voor het NIET direct ‘plakken van een etiket’. Als blijkt dat het nodig is, dan kan dit altijd nog.  
 
Daarnaast wordt bij het bepalen van de DSM-diagnose nauwelijks gekeken naar de sociaal-
maatschappelijke situatie van de cliënt. Vandaar dat wij de Vitaliteitsfactor© vaststellen bij iedere 
cliënt van OMC. De kosten zijn laag (€ 149,-) en het geeft gelijk aan of de, ook door Orange Monday, 
ontwikkelde 123-methode© noodzakelijk is.  
 
Het moge duidelijk zijn dat wij streven zowel de Vitaliteitfactor© als 
de 123-methode© in de basis zorgverzekering te krijgen, of in ieder 
geval in de aanvullende zorgverzekering.  
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Uitleg van de 123-methode©  
In de voorbeeldcasus ‘Annemarie’ (zie bijlage II) komt de 123-methode© ter sprake. Deze methode 
van OMC Vitaliteit Centra 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. De 123-methode© beslaat 3 blokken van 30 dagen en 3 blokken van 3 maanden (in totaal 
dus maximaal 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 
en betere toekomst voor de cliënt, zowel qua gezondheid als maatschappelijk. Tevens wordt 
een preventieplan opgesteld. Motto: als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd 
gekregen hebt. 

 

 
OMC Vitaliteitfactor© 
Bij binnenkomst wordt de OMC Vitaliteitfactor© van de cliënt vastgesteld. Dit behelst de mentale 
gezondheid, de fysieke gezondheid en de omgevingsfactoren van de cliënt. Komt een cliënt via de 
OMC Vitaliteitscan©, dan is deze factor reeds vastgesteld en aanleiding tot begeleiding. 
 
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©. Hierbij 
wordt ook gewerkt aan de omgevingsfactoren (sociaal-maatschappelijk, financieel en juridisch). De 
invulling van de laatste 9 maanden wordt op maat en in overleg met het behandelteam en de cliënt 
vastgesteld. 
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9. E-Health BINNEN DE INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG 
 
Juist binnen de Integrale Gezondheidszorg, en zeker bij onze aanpak, is het gebruik van e-Health van 
groot belang. OMC Vitaliteit Centra en Orange Monday Academy richten zich op de volgende 3 
mogelijke deelgebieden: 
 
 

1. Mentale Gezondheid 
 

2. Fysieke Gezondheid 
 

3. Mens & Omgeving 
 
 
 
In de volgende trajectmogelijkheden: 
 
1. Preventie – voorzorg voorkomen van mentale en fysieke klachten 
2. Begeleiding en behandeling van mentale en fysieke klachten 
3. Preventie – nazorg voorkomen van mentale en fysieke klachten 
 
Bij OMC gaan wij uit van persoonlijke face-to-face begeleiding en behandeling van volwassenen, 
ouderen en kinderen. De cliënt heeft (waar mogelijk) eigen regie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van maatwerk en zo min mogelijk protocollen (alleen indien nodig). Het gebruik van e-Health 
verplichten gaat ons dan ook te ver. 
 
Wat voor e-Health toepassingen 
Op dit moment zijn er al honderden app’s over gezondheid, voeding, beweging of wat nog meer met 
vitaliteit te maken heeft. Dit zijn echter over het algemeen ‘vrijblijvende’ apps die voor een bepaalde 
periode (bv. afvallen) worden gebruikt en waar geen contact is met de personen achter de app.  
 
Wij gaan voor de ‘zakelijke’ app, de Vitaliteitsfactor©-app. De cliënt kan altijd digitaal contact leggen 
met zijn begeleider. Deze beantwoordt (meestal ook digitaal) bijvoorbeeld binnen 24 uur de cliënt. 
Bij spoed kan er direct een afspraak of contact zijn. Hierdoor is de app een middel waar de cliënt en 
uiteindelijk ook de begeleider baat bij heeft en effectiever aan de slag kan worden gegaan met een 
cliënt. Na de begeleiding of behandeling is de cliënt gewend aan de app en blijft daar mee aan de 
slag gaan.  
 
Vitaliteitfactor© App 
De Vitaliteitfactor© is bij uitstek geschikt om bijgehouden te worden met een app. Deze 
Vitaliteitfactor©-app wordt komende zomer verwacht. Elke wijziging in de 11 deelgebieden kan 
straks worden verwerkt in het resultaat. Daardoor kan de OMC Vitaliteit Expert direct actie 
ondernemen om escalatie van klachten te voorkomen.  
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Hoe e-Health te gebruiken?  
Op dit moment wordt binnen initiatieven als ‘De Nieuwe GGZ’ e-Health genoemd als vervanger van 
de reguliere hulp binnen de GGZ. Op dit moment heeft jaarlijks ongeveer 25% van de Nederlandse 
bevolking psychische klachten. Hiervan zou maar 6% geholpen kunnen worden door de reguliere GGZ 
en de rest zou ‘maar aan de e-Health moeten gaan’. Uiteraard is dit mogelijk bij ‘kleine’ klachten, 
echter uit onderzoek is ook gebleken dat ‘kleine’ klachten vaak toch stiekem grote klachten zijn of 
worden. OMC ziet e-Health als een mooi extra middel waardoor preventie (vooraf en achteraf) 
sneller en goedkoper mogelijk is en begeleiding of behandeling van klachten kan worden versneld.  
 
Preventie toepassingen 
Preventie, zowel vooraf als achteraf, is makkelijker en goedkoper te realiseren met e-Health.  Het kan 
efficiënter, sneller en vaak ook beter.  
 
Vooraf: voorlichting bijvoorbeeld in de vorm van webinars, informatie 
over psychische klachten in een Wikipedia-vorm, fora en chatboxen. 
Met de huidige techniek is veel te bereiken.  
 
Achteraf: zoals eerder aangegeven, wanneer een cliënt eenmaal bekend is met de app, zal hij na het 
eind van de begeleiding ook eerder geneigd zijn met de app door te gaan. Cliënt en begeleider 
kunnen eenvoudig  ‘contact houden’ en er zit een controlemogelijkheid in wat betreft bijvoorbeeld 
het gebruik van medicatie. De Vitaliteitfactor©-app geeft de cliënt een gevoel van veiligheid en dat is 
belangrijk bij zowel het herstel als preventie van terugval (recidive). 
 
Versnellen begeleiding en behandeling 
Wij zijn er van overtuigd dat bij een  hoog percentage van onze cliënten het gebruik van e-Health  de 
begeleiding kan versnellen, mits juist toegepast. Cliënten kunnen juist door het toepassen van e-
Health meer eigen regie creëren en zelf bepalen (in overleg met de begeleider) met welke snelheid 
de begeleiding wordt gerealiseerd.  
 
Voordelen 

a. Begeleider is beter bereikbaar (ook ‘s-avonds en/of weekend) en er kan regelmatiger contact 
zijn dan 1 x per week of 2 weken wat nu gewoon is. 

b. Cliënt kan zijn afspraak van tevoren (beter) voorbereiden. 
c. Begeleider is beter op de hoogte van de actuele situatie (nu gaat vaak veel tijd verloren met  

‘bijpraten’ en dan is een uur -50 minuten - zo voorbij). 
d. Bij acute hulp ook snel contact. 
e. Meerdere behandelaars en begeleiders (maar ook familie/netwerk) kunnen via dezelfde app   

contact hebben met cliënt (als hij dat wil en toestaat). 

Kortom, e-Health staat nog in de kinderschoenen in Nederland, maar OMC zorgt dat zij trendsettend 
is in het gebruik van e-Health. Het biedt een toegevoegde waarde voor cliënt en begeleider en zal 
uiteindelijk tot hoge besparingen binnen de Gezondheidszorg leiden. En dat is broodnodig. 
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10. VERDIENMODEL OMC (en OMC Franchisepartners) 
 

OMC Vitaliteit Centra is een vraaggestuurde serviceorganisatie voor zowel de particuliere als de 
zakelijke markt binnen de Holistische Gezondheidszorg. OMC is actief op zowel het gebied van 
Mentale en Fysieke Gezondheid als Mens en Omgeving. Integrale of Holistische Gezondheidszorg. 
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 grote druk van de maatschappij.  
 
Op welke vraag sturen wij? 
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 4 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 integrale aanpak van de OMC Franchise 
Groep en de samenwerking met organisaties bieden wij werkgevers en werknemers een mooie 
oplossing,  
 
De OMC Vitaliteitscan©  
Door middel van een (digitaal) vragenonderzoek, trainingen en coaching 
worden eventuele klachten bij werknemers vroegtijdig gesignaleerd. 
Indien nodig worden werknemers tevens behandeld op weg naar herstel. 
Uiteraard betreffen dit klachten op het fysieke of mentale vlak en de 
omgeving van de werknemer. 
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Hiervoor heeft u duidelijk kunnen lezen dat wij op twee verschillende markten actief zijn, zowel de 
particuliere als de zakelijke. Hierdoor heeft u als OMC Franchisepartner diverse mogelijkheden om 
omzet te genereren. U begrijpt dat met ongeveer 4 miljoen mensen met mentale klachten in 
Nederland veel mogelijkheden liggen voor de OMC Franchise Groep en haar individuele OMC 
Franchise Partners, ook wel OMC Vitaliteit Experts genoemd. 
 
Integrale Gezondheidszorg biedt mogelijkheden 
De derde 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 Franchise 
Partners 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. 
Integrale Gezondheidszorg in optima forma door intensieve samenwerking met bestaande 
instellingen binnen GGz en zorg.  
 
OMC Vitaliteit Centra – Voor volwassenen en kinderen 
Alle regionale OMC’s zijn gericht op Integrale Gezondheidszorg. 
Te weten: 
 

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

3. Ouderen – OMC Vitaliteit Centra (Geriatrie) 
 

 
OMC Vitaliteit Centra zijn uniek in Nederland omdat zowel ouders als hun kinderen terecht kunnen 
bij specialisten onder één dak. Wanneer ouders en kinderen (min of meer) dezelfde diagnose hebben 
is dat in onze ogen juist beter voor de begeleiding en de behandeling. Denk anders is ons motto! 
 
Daarnaast is een speciaal programma ontwikkeld voor kinderen: “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 bezighouden. 
 
Ook bij ouderen spelen wij in op actuele zaken en worden waar nodig ook programma’s ontwikkeld 
voor ouderen (aanvullend op die van volwassenen). De Vitaliteitfactor© voor kinderen en ouderen is 
voor de zomer van 2016 beschikbaar voor de OMC Vitaliteit Experts. 
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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 en 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 
aangegeven, 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. 
 
Begeleiders en Behandelaars 
OMC Vitaliteit Centra werken met zelfstandig zorgprofessionals, zowel intern (franchisenemers) als 
extern: vrijgevestigde zorgprofessionals en GGz-instellingen. Hierdoor is de inzet van medewerkers 
binnen een behandelteam flexibel te regelen. 
 
Doelstelling 
OMC Vitaliteit Centra streven er naar wachtlijsten nooit langer op te laten lopen dan 1 - 2 weken. De 
intake van cliënten wordt binnen 24 - 48 uur na doorverwijzing uitgevoerd, waarna de 
begeleiding/behandeling direct wordt opgestart. OMC verspilt geen kostbare tijd van cliënten. Juist 
in de eerste drie maanden na aanmelding van de cliënt heeft behandeling het meeste effect.  
 
Een uitgelezen kans voor begeleiders en behandelaars die willen werken binnen de Integrale 
Gezondheidszorg om een samenwerking aan te gaan met de OMC Franchise Groep, als OMC 
Franchise Partner of als organisatie/praktijk binnen de reguliere (Geestelijke) Gezondheidszorg. 
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11. SAMENVATTING 
 
De belangrijkste wapenfeiten zijn de introductie van de nieuwe franchiseformule, Orange Monday 
Academy, van de OMC Franchise Groep. De nieuwe formule Orange Monday Academy richt  zich 
voornamelijk op de zakelijke markt met de OMC Vitaliteitscan©. Met deze scan wordt de vitaliteit 
van de organisatie en haar individuele medewerkers vastgesteld en worden zij geadviseerd hoe om 
te gaan met de resultaten van de onderzoeken. Indien nodig krijgen medewerkers intensieve 
begeleiding in samenwerking met OMC Vitaliteit Centra, een unieke combinatie en alles onder één 
dak. 
 
Vanaf november 2015 wordt de nieuwe Vitaliteitfactor© voor particulieren gelanceerd via een 
Sociale Mediacampagne, waarin mensen bewust worden gemaakt van de mogelijkheden van de 
Vitaliteitfactor© en de invloed die de omgeving op de mens heeft. Bij de minste tegenslag kunnen 
mensen in disbalans komen, zeker als het stapelt. De nieuwe website www.vitaliteitfactor.nl is dan 
ook gekoppeld aan www.checkjevitaliteit.nl.  
 

 
 
Via de laatste site kunnen mensen een quiz spelen en een verkorte, globale Vitaliteitfactor© (20 
online vragen - uitslag van rood via oranje naar groen) laten berekenen. De volledige vragenlijst telt 
60 vragen en kan alleen worden berekend na een individueel gesprek met een Vitaliteit Expert. Het 
invullen van lijsten is niet altijd even betrouwbaar gebleken en de Vitaliteit Expert geeft aan de hand 
van de resultaten de cliënt een Vitaliteitadvies. 
 
Maandag 18 januari 2016 (Blue Monday) 
Op Blue Monday (18-1-2016) wordt de Vitaliteitfactor© gelanceerd op de naamdag van stichting 
Orange Monday Foundation. De Vitaliteitfactor© is eveneens een tegenhanger van de Blue Monday. 
Werken aan een gezonde levensstijl en een positieve levenshouding is het motto van Orange 
Monday, de Vitaliteitfactor© en uiteraard de OMC Franchise Groep met de formules OMC Vitaliteit 
Centra en Orange Monday Academy. Blue Monday was de naamgever van onze stichting op 16 
januari 2012. Positief denken was toen de boodschap en die is er nog steeds! 
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Het initiatief OMC Franchise Groep komt van de in 2012 opgerichte stichting Orange Monday, die in 
2013 het idee opvatte voor OMC Vitaliteit Centra en deze lanceerde in de zomer van 2014. We 
kunnen concluderen dat er ondertussen een stevige basis is gelegd door de OMC Franchise Groep 
voor verdere groei in de jaren 2016-218.  
 
Een team van 11 zelfstandig professionals en ondertussen 3 
locaties (Deventer, Den Haag en Bilthoven), van waaruit wordt 
gewerkt aan de doelstellingen voor 2016: 12 vestigingen en een 
landelijke dekking in alle 12 provincies, een doorgroei naar 50-
100 partners en de realisatie van de eerste landelijke organisatie 
op het gebied van Integrale (holistische) Gezondheidszorg in 
Nederland. Directie en partners gaan ervoor om bovenstaande 
doelstellingen te realiseren.  
 
Tenslotte, aangezien maatschappelijk ondernemen hoog in ons vaandel staat, blijft OMC Vitaliteit 
Centra waar mogelijk stichting Orange Monday steunen. Ook met haar petitie “Het Roer Moet OM in 
de Gezondheidszorg” met haar eigen website www.hetroermoetomin.nl. Het is tijd voor een andere 
Gezondheidszorg, de eerste steen is gelegd door onze organisatie. 
 
Tenslotte, verandering binnen de integrale (geestelijke) gezondheidszorg is een must, niet alleen 
voor ons, maar voor iedereen die er mee te maken heeft. Daarom de nieuwe slogan: DENK ANDERS!  
 
Bent u gek genoeg om Nederland en de Gezondheidszorg te veranderen? (vrij naar Steve Jobs.) 
Reageer dan op één van de vacatures via http://www.omcfranchisegroep.nl/omc-vacatures en kom 
naar één van de informatiebijeenkomsten in Bilthoven of elders in het land. 
 
Bilthoven, december 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@orangemonday.nl 
M: 06 – 42 93 13 46     M: 06 – 50 84 65 46 
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BIJLAGE I-A – Voorbeeld Vitaliteitfactor© – DE SITUATIE 
Wanneer iemand zijn  werk verliest, heeft dat gevolgen in alle deelgebieden, hieronder weergegeven 
in een flow-chart.  Een korte uitleg: Gaat het op één van de genoemde deelgebieden mis (WERK) dan 
gaat het vaak als een achtbaan (of minimaal een deel van de deelgebieden) mis. Volgorde in dit 
geval, inkomen (soms juridisch), maatschappelijk, welzijn, sociaal en tenslotte zingeving. Het 
bekende domino-effect.  

 

 
 
Mentaal (Psychisch – Welzijn – Zingeving) - Het verlies van een baan is, zoals gezegd, een 
rouwproces. Daar dienen mensen rekening mee te houden en tijd voor te nemen. Direct een nieuwe 
baan is voor de meeste mensen niet weggelegd. Het omgaan met ‘afwijzigingen’ is voor de meeste 
mensen lastig. Dit alles resulteert in gevolgen voor uw mentale gezondheid. Hier aan verbonden is 
Welzijn, door het verlies van de baan voelt u zich een stuk minder dan MET baan. Het gevolg, 
(onnodig) verlies van zelfvertrouwen, onrust, stress en zelfs soms relationele gevolgen. Zingeving is 
hierboven al omschreven, werkloos kan ook doelloos worden. De zin van het leven verbleekt. 
 
Fysiek (Lichamelijk – Beweging - Voeding) - Als u bovengenoemde Mentale klachten herkent, weet u 
ook dat u ‘niet zo lekker’ in uw vel zit. Pijntjes die u normaal niet voelt, voelt u nu wel. Stress zorgt 
voor hoofdpijn, nekklachten, rugklachten etc. U gaat anders eten zowel qua tijdstip als qua wat u eet 
(geen ritme). U valt af of komt juist aan. Allemaal lichamelijke gevolgen als gevolg van baanverlies. 
 
Omgeving (Werk – Inkomen – Maatschappelijk – Sociaal - Juridisch) -Deze Omgevingsfactoren zijn 
eigenlijk het meest logisch, maar worden binnen de Gezondheidszorg buiten spel gezet. Er wordt 
stomweg NIET naar gekeken, terwijl JUIST deze factoren van enorme invloed zijn op lichamelijk en 
geestelijk welzijn. Geen werk = (als u geluk hebt) uitkering! Een uitkering is ALTIJD minder dan wat u 
daarvoor verdiende. Dat betekent dat uw huishoudportemonnee anders ingevuld moet worden. 
Geen werk = verlies van maatschappelijke status. Of iemand  er om geeft of niet, er zijn mensen die 
dagelijks om 8 uur de deur uit gingen en om 17 uur weer thuis kwamen. Niet naar hun werk, maar 
zeker NIET laten zien dat zij werkloos zijn. De sociale gevolgen van geen werk zijn misschien nog wel 
het grootst. Geen collega’s, geen werkritme, de hele dag bezig zijn met DIE nieuwe baan.   
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BIJLAGE 1-B – Voorbeeld Vitaliteitfactor© – DE AANPAK 
Bovenstaand is omschreven wat er kan gebeuren als iemand zijn baan verliest. Bovenstaande is een 
constatering NA het berekenen en analyseren van de Vitaliteitfactor© (digitale test en gesprek met 
Vitaliteit Expert). Nu tijd om te laten zien hoe wij met de cliënt aan de slag gaan om samen met de 
cliënt te werken aan herstel en een weg naar een nieuwe baan. Nog één keer de afbeelding, dan ziet  
u wat er gebeurt. 
 

 
 

Aanpak: Een korte indicatie (we houden zelf het recept) van de aanpak is om vooral niet te beginnen 
bij WERK. De kans van slagen is, in het rouwproces, niet groot. Het tijdvak dat iemand die ‘courant’ is 
nodig heeft om een baan te vinden, is al snel 3-6 maanden (of langer). Het is nuttig om de tijd te 
nemen om te ontdekken waar de ‘pijn’ van de cliënt het meest is te vinden. Voor het voorbeeld 
nemen wij aan dat dit ZINGEVING (laatste in de achtbaan) is. “Waar doe ik het voor?”,  is daar de 
vraag. Die vraag dient opgelost te worden om vervolgens stap voor stap (zoals de cliënt gekomen is 
via de achtbaan) elk deelgebied te bekijken. Komt de cliënt weer uit bij WERK dan is dat het moment 
om serieus aan de slag te gaan. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een verloop waarbij de 
cliënt met alle deelgebieden van de Vitaliteitfactor© te maken krijgt. Veelal zijn dat er minder. 
 
Op het moment dat de cliënt weer gaat solliciteren, wordt hij ook begeleid door de Vitaliteit Expert. 
Ook bij het vinden van DE baan kan de cliënt altijd terecht bij de Vitaliteit Expert als een soort van 
lifecoach. OMC werkt aan een app waarmee de cliënt ook digitaal in contact kan blijven met de 
Vitaliteit Expert. Een periodiek, digitaal of face-to-face , contact is uiteraard aan te bevelen en OMC 
werkt aan de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. 
 
Samenvattend: Middels de Vitaliteitfactor© wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar de 
oorzaak van de problematiek. Alle deelgebieden worden onderzocht om de echte oorzaak boven 
water te krijgen. Onder regie van de cliënt wordt gewerkt naar een concrete oplossing. Er blijft, ook 
als alles is opgelost, contact met de OMC Vitaliteit Expert.  
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BIJLAGE I-C – Voorbeeld Vitaliteitfactor© IN CIJFERS 
De werkwijze van de OMC Vitaliteitfactor© is atypisch vergeleken bij andere metingen binnen de 
psychologie en verdient dus een korte uitleg. Als voorbeeld wordt het schoolrapport gebruikt, omdat 
iedereen dat wel eens heeft meegemaakt. Bij een rapport met twee vijven en verder 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 behaalt) je genoeg compensatiepunten hebt om wel te slagen of 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 met 6,7 boven de 6. Het is echter 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. 
Tenslotte blijft de veerkracht en weerbaarheid van het grootste belang: 
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BIJLAGE II – A - Voorbeeld OMC Vitaliteitscan© - CASUS INDIVIDUEEL 
 
Frequent kortdurend verzuim 
Deze casus beschrijft het verloop van een OMC Vitaliteitscan© als vervolg op voorgaand voorbeeld. 
Uit de Vitaliteitscan© blijkt dat bij een specifieke werknemer, het ziekteverzuim hoog en frequent is. 
Het bedrijf heeft, op advies van de OMC Vitaliteit Expert na de korte Vitaliteitscan©, een intensief 
begeleidingsprogramma voor deze vrouw opgesteld om haar de juiste handvatten te geven haar 
ziekteverzuim te reduceren. 
 
Casus medewerkster Annemarie 
Annemarie is een 39-jarige administratief  medewerkster met een contract voor 36 uur per week bij 
een accountantskantoor. Ze heeft een verleden met migraineklachten, waarvoor ze medicatie 
gebruikt. Recentelijk begint zonder duidelijke oorzaken haar migraine erger te worden. Annemarie 
heeft sinds kort ook last van een verstoord slaappatroon, waardoor zij niet uitgerust en fit is. 
Annemarie geeft aan dat zij last heeft van: vermoeidheid, vermindering van concentratie, 
vermindering van geheugen en  prikkelbaarheid.  
 
Annemarie heeft het afgelopen jaar een aantal keren kortdurend verzuimd vanwege de 
bovengenoemde klachten, naar aanleiding daarvan heeft zij gesprekken gehad met haar 
leidinggevende.  
 
Annemarie heeft tijdens deze gesprekken aangegeven door te willen groeien binnen het bedrijf, 
maar aangegeven is dat meer inzicht moet komen in haar ziekteverzuim, voordat over promotie 
gesproken kan worden. Annemarie nam deze boodschap persoonlijk op en was erg teleurgesteld in 
het bedrijf. 
 
Tijdens het coachgesprek (als onderdeel van de Vitaliteitscan©) heeft Annemarie aangegeven dat zij 
hoge werkdruk ervaart, zij sprak over een personeelstekort door bezuinigingen binnen de 
organisatie. Annemarie geeft aan dat zij veel werk naar zich toetrekt en op verzoek van haar 
leidinggevende meer dan regelmatig overwerkt. 
 
Annemarie geeft aan dat haar migraineklachten niet alleen invloed hebben op haar werk, maar ook 
doorwerken in haar privésituatie. Zo heeft Annemarie moeite met het runnen van haar huishouden 
en zijn sociale activiteiten meer uitzondering dan regel. Zodoende voelt Annemarie zich met 
regelmaat eenzaam en geïsoleerd. 
 
Annemarie heeft aangegeven dat zij haar moeder op jonge leeftijd heeft verloren en zij 
verantwoordelijk was voor de zorg van haar jongere broertje, omdat haar vader fulltime werkte. Zij 
geeft aan dat zij hierdoor een persoonlijkheid heeft ontwikkeld waarbij zij het heel lastig vindt om 
hulp van anderen te vragen en/of te ontvangen, dat zij alles liever zelf doet en gezien wil worden als 
een sterke, onafhankelijke vrouw. 
 
Annemarie heeft bij de OMC Vitaliteit Expert aangegeven onzeker te zijn, dat haar drang om zich te 
bewijzen naar de buitenwereld groot is en dat haar gevoel te falen ondermijnend is. Last but not 
least, heeft Annemarie aangegeven dat zij de laatste jaren enorm is aangekomen. 
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BIJLAGE II-B - Voorbeeld OMC Vitaliteitscan© - CASUS INDIVIDUEEL - AANPAK 
 
Begeleiding bij OMC Vitaliteit Centra 
De leidinggevende van Annemarie heeft aangegeven dat er een budget is voor een intensieve, 
kortdurende begeleiding bij OMC Vitaliteit Centra, waarbij Annemarie op tweewekelijkse basis 
begeleid gaat worden door een persoonlijk begeleider/Vitaliteit Expert, volgens de 123-methode© 
(zie hoofdstuk 8 – Uitleg 123-methode©) 
 
De 123-methode© 
De 123-methode© bestaat uit de volgende fases: 
 

1. Stabilisatie 
2. Inventarisatie 
3. Preventie  

 
Op basis van de verkregen informatie over Annemarie tijdens de trainingsdag en het individuele 
coachgesprek wordt een interventieprogramma ontworpen, dat wordt uitgevoerd door OMC-
partners, die jarenlange ervaring hebben in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Tijdens dit 
interventieprogramma gaat gewerkt worden aan: 
 
 Beter leren omgaan met fysieke klachten 
 Omgaan met stress op werk 
 Relatie tussen assertiviteit en collegialiteit  
 Meer zelfvertrouwen krijgen 
 Afvallen door een gezondere levensstijl 

 
Geïnventariseerd wordt de behoefte aan rouwverwerking en de behoefte aan een 
assertiviteitstraining. 
 
Resultaat na 90 dagen 
Na 3 maanden intensieve begeleiding geeft Annemarie aan dat het een stuk beter met haar gaat. 
Migraine komt nu veel minder voor, zij kan haar huishouden veel beter runnen en heeft veel leuke 
activiteiten naast haar werk (waaronder veel sport). Annemarie kan haar werk nu veel beter loslaten 
en is door een gezondere en meer positieve levenshouding gewicht aan het verliezen. Kortom: 
Annemarie zit veel beter in haar vel. 
  
Een jaar later is binnen dit bedrijf de Vitaliteitscan© herhaald. Hierbij bleek dat het ziekteverzuim 
binnen de gehele organisatie een stuk was afgenomen.  
 
Tijdens het individuele coachgesprek met Annemarie bleek dat zij het hele jaar nog niet verzuimd 
had. Zij was een aantal keren teruggevallen in haar oude gedrag: teveel gedaan, te veel overgewerkt, 
met alle oude klachten als gevolg. Zij is nu echter veel beter in staat haar grenzen aan te geven. Door 
het verbeterde presteren binnen de organisatie heeft zij onlangs een seniorfunctie aangeboden 
gekregen en is gelukkig in haar werk- en privésituatie. 
 
Haar Vitaliteitfactor© is gestegen naar een 7.8 (schaal 1 – 10), met als logisch gevolg dat de 
(collectieve) Vitaliteitfactor© van dit bedrijf eveneens is gestegen.  
 


