
CENTRAAL NETWERK ZORG

Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde psychologen en coaches 
direct toegankelijke mentale zorg die leidt tot energieke, gemotiveerde, 
veerkrachtige en gelukkige medewerkers.
Met onze mentale zorg voorkomen we uitval, verkorten we de verzuimduur en 
komen we tot duurzaam inzetbare medewerkers.

MATCHED CARE

SNEL STARTEN, OVERAL IN NEDERLAND

ERVAREN EN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONALS

BEWEZEN EFFECTIEF EN GEWAARDEERD

DE JUISTE MENTALE ZORG OP HET JUISTE MOMENT!

INFORMATIE

WERKGEVERS

Triage Intake Mentaal

Psychologische zorg

Mental coaching

Groepstraining

Cenzo biedt landelijk:

EXPERTS IN BEDRIJFSZORG

GEMIDDELD BINNEN ZES WERKDAGEN EEN INTAKEGESPREK

MET ONZE TRIAGEMETHODIEK ‘INTAKE MENTAAL’



ZORG OP MAAT:

DUURZAAM

RESULTAAT

Diensten 
Samen met onze partner OEEC (Open en Eerlijk Coaching) leveren wij de 
volgende diensten:

Triage: Intake Mentaal 
De medewerker wordt op basis van zijn mentale klachten 
en hulpvraag aan de juiste zorgprofessional gekoppeld. 

Psychologische zorg 
Ervaart een medewerker psychische klachten? Dan is psychologische zorg de 
weg naar herstel. De focus van de zorg ligt op het werken aan klachtenreductie, 
bevorderen van het welbevinden van de medewerker, re-integratie en/of 
voorkoming van verzuim. 

Mental coaching 
Ervaart een medewerker stress, spanning of druk op het werk, privé of in 
relaties? Wordt de medewerker hierdoor belemmerd in zijn functioneren of 
inzetbaarheid? Dan biedt ondersteuning van een coach de mogelijkheid 
om hierin concrete stappen te zetten. Dit leidt tot energieke, gemotiveerde, 
veerkrachtige en gelukkige medewerkers waardoor uitval wordt voorkomen of 
de verzuimduur wordt verkort. 

Groepstraining 
Met groepstrainingen voor zowel leidinggevenden als medewerkers komen we 
tot vitale, gelukkige organisaties. We creëren bewustwording en eigenaarschap 
van de mentale gezondheid en helpen gedachten- en gedragspatronen te 
doorbreken.

CHAP® 
Een persoonlijk CHAP®-Geluksrapport biedt de medewerker inzicht en 
vormt de springplank voor een gesprek over het optimaliseren van de 
geluksmogelijkheden van de medewerker.

Wie is Cenzo? 
Cenzo helpt sinds 1994 medewerkers en 
organisaties met mentale vraagstukken. Cenzo 
is voor haar opdrachtgevers en verwijzers één 
aanspreekpunt. Wij helpen bij en door het inzetten 
van de juiste mentale ondersteuning, van preventie 
tot curatie, zowel individueel als in groepsverband.



Matched care Matched care 
Als werkgever is mentale problematiek vaak ongrijpbaar. Wet- en regelgeving 
is complex en beperkt een werkgever in het tijdig in kunnen zetten van de juiste 
zorg. Door het inzetten van de Triage ‘Intake Mentaal’ zorgt Cenzo dat een 
medewerker met zijn hulpvraag bij de juiste zorgprofessional terecht komt. 

Snelstarten overal in Nederland 
Wij hechten waarde aan toegankelijke zorg. Dankzij ons brede netwerk en 
zorgbemiddeling op het hoofdkantoor kunnen medewerkers veel sneller terecht 
dan in de reguliere zorg. Hierdoor wordt de verzuimduur aanzienlijk verkort en 
wordt voorkomen dat klachten in de tussenliggende periode verergeren. 

Ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals 
Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. De zorg wordt geleverd 
door gekwalificeerde zorgprofessionals die beschikken over de juiste 
opleiding, registraties én ervaring. Wij bewaken de registraties van onze 
zorgprofessionals en verzorgen permanente educatie. De zorgprofessionals 
nemen structureel deel aan intervisie. Zodoende is de werkgever en de 
medewerker verzekerd van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Met 
meer dan 70 zorgprofessionals in Nederland is de juiste zorg altijd in de buurt 
beschikbaar.

Expert in bedrijfszorg 
Vanuit de Cenzo-OEEC Academie zijn al onze zorgprofessionals opgeleid tot 
expert in bedrijfszorg. Een expert in bedrijfszorg beheerst het wettelijk kader, 
kent de diverse betrokkenen, weet wat hun rollen en verantwoordelijkheden 
zijn, zoekt actief de samenwerking en rapporteert adequaat.

BEWEZEN EFFECTIEF, HOGE CLIËNTTEVREDENHEID

•  86% van de medewerkers re-integreert duurzaam
•  83% klachtenreductie (o.b.v. SQ-48 vragenlijst)
•  €1.933,- besparing aan werkgeverskosten (minder verzuim, 

 hogere productiviteit) en €242,- besparing aan zorgkosten per 
 medewerker per jaar.

•  Medewerkers waarderen onze dienstverlening met een 8,4



Onze missie
“Bijdragen aan energieke, gemotiveerde, veerkrachtige en gelukkige  
medewerkers die zich mede-verantwoordelijk voelen voor hun eigen 
gezondheid, geluk en inzetbaarheid binnen een vitale organisatie.”

Bezoek www.cenzo.nl voor meer informatie
of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar
via info@cenzo.nl of 020 – 420 29 99.
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