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Wilt u vanuit uw eigen organisatie of als zelfstandige
een bewezen propositie kunnen aanbieden als
Vitaliteitspartner van werkzaam Nederland? Uw
klanten onder uw eigen merk met behulp van onze
HR Analytics software real time inzicht geven in hoe
vitaal hun organisatie is? Uw klanten adviseren en
ondersteunen met gerichte interventies en advies
op maat? Gebaseerd op de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en gebruiksvriendelijke
tooling? Het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit
(NEV) helpt u daar graag bij.

Het NEV heeft een scala aan unieke diagnose
tools en wetenschappelijke interventies
ontwikkeld die resulteren in een sterk rendement
op menselijk en financieel kapitaal voor klanten. 

Als Certified Licensed Partner (CLP), kunt u de
dienstverlening van het NEV onder eigen
bedrijfsnaam en logo aanbieden. Door uw
portfolio te verrijken met onze diensten en tools
wordt uw werk als vitaliteit provider/ adviseur
niet alleen resultaatgerichter en betrouwbaarder,
u kunt tevens uw eigen inkomsten vergroten. 

Sluit je bij ons aan en draag bij aan onze missie:
Nederland Vitaal en Veerkrachtig maken. 

Als organisatie je
rendement vergroten
als vitaliteit provider
van werkzaam
Nederland?

Werkzaam Nederland
samen vitaal maken. 



NEDERLANDSVITALITEITSCENTRUM.NL

Verrijk uw eigen dienstverlening met wetenschappelijk onderbouwde en bewezen tools en interventies. 

Uw advieswerk met behulp van onze HR Analytics software resultaatgerichter dan ooit.

24/7/365 bereikbaarheid t.b.v. technische en inhoudelijke ondersteuning.

Het schaalbaar maken van het eigen verdienmodel.

Ontvang professionele trainingen op het gebied van commercie & sales 

Uitgebreide sales en marketing ondersteuning

Wordt onderdeel van een sterk landelijk netwerk van vitaliteit experts

Het NEV biedt partners een vast percentage per
contract. Vanwege de schaalbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening,
kunt u gemakkelijk huidige als nieuwe klanten
aansluiten. Het NEV biedt partners brede
ondersteuning op zowel commercieel als
inhoudelijk niveau. 

Interessant verdienmodel

Voordelen voor onze Partners 

Verdienmodel Licensed partner

< € 250.000

€ 251.000 - € 500.000

€ 500.001 - € 1.000.000

> € 1.000.000

20%

25%

30%

40%

Omzet Marge LP
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Klant tarieven (per jaar)

Optioneel

1

2

3

4

5

6

7

Per afdeling/regio/locatie € 1.750

Consultancy uren (adviestraject) (per uur)

Coaching/counseling (per uur)

Incompany programma 7 pijlers vitaliteit

(per module)

€ 250

€ 200

€ 2.950

50

99

199

499

749

999

2000

€ 80

€ 70

€ 60

€ 50

€ 40

€ 34

op aanvraag

25%

31%

38%

44%

53%

63%

76%

€ 2.500

€ 3.750

€ 5.000

€ 6.500

€ 8.500

€ 10.500

€ 21.500

€ 2.250

Niveau

Extra Adviesrapport Standaardrapport prijs

Soort advies Standaard uurprijs

Interventies Standaard module prijs

Max gebruikers Prijs per gebruiker Max Korting per
gebruiker *

Service-, onderhouds-, en
communicatie kosten

Organisatie
Adviesrapport

We hebben het voor u makkelijk gemaakt. In drie
simpele stappen kunt u een professional partner
worden en bent u klaar om uw (nieuwe) klanten te
bedienen. Wij zorgen voor alle benodigde
documentatie in uw eigen huisstijl, plannen een
moment van kennisoverdracht en training in en
zullen u tevens ondersteunen om nieuwe klanten
aan te trekken door slimme marketing en sales
technieken. Klaar voor een verdiepende stap als
vitaliteit provider/ adviseur? Ons team staat voor
u  klaar.  

Om u op weg te helpen

Daniel Krikke
Managing Partner

06  52 76 26 20

daniel@expertisecentrumvitaliteit.nl

nederlandsvitaliteitscentrum.nl


