
CENTRAAL NETWERK ZORG

Ervaart een medewerker psychische klachten? Dan is psychologische zorg de 
weg naar herstel. Onze ervaren en gekwalificeerde psychologen leveren zorg 
op maat die leidt tot klachtenreductie, bevordering van het welbevinden van de 
medewerker, re-integratie en/of voorkoming van verzuim.

DE JUISTE WEG NAAR HERSTEL 

PSYCHOLOGISCHE 

ZORG

ERVAREN EN GEKWALIFICEERDE PSYCHOLOGEN

EXPERT IN BEDRIJFSZORG

SNEL STARTEN, OVERAL IN NEDERLAND 

BEWEZEN EFFECTIEF EN GEWAARDEERD

Cenzo biedt landelijk:



ZORG OP MAAT 

DUURZAAM

RESULTAAT

   Onze dienstverlening
   Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde  
   psychologen zorg op maat. Deze zorg richt zich   
   op medewerkers met psychische klachten die   
   hen hinderen in hun dagelijks functioneren, waardoor  
   zij verminderd presteren en/of zijn uitgevallen. 

Wij werken vanuit de visie dat werk bijdraagt aan herstel. Wij helpen de 
medewerker, zo snel als verantwoord is, terug te keren naar het werk. Vanuit 
deze situatie leert de medewerker omgaan met zijn problematiek op het werk 
terwijl hij samen met zijn psycholoog verder werkt aan zijn herstel. 

Met onze aanpak komen we tot klachtenreductie, gedragsverandering en snelle 
en duurzame werkhervatting.

Dienstenaanbod

Cenzo-VITA
Individuele begeleiding van, vaak arbeidsgerelateerde, lichtere psychische 
klachten ter voorkoming van verzuim en bevordering van het functioneren. 

Cenzo-CURA
Curatieve behandeling van psychische stoornissen met als doel klachtenreductie 
en terugkeer naar het werk. Cofinanciering zorgverzekering is mogelijk.

Driegesprek
Ondersteunend re-integratiegesprek met de psycholoog, medewerker en 
leidinggevende om te komen tot goede afspraken ten aanzien van de 
inzetbaarheid van de medewerker. 

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.

Zorg op maat
De Cenzo-psychologen leveren, mede door hun ruime ervaring en 
expertise, zorg op maat. Samen met de medewerker wordt bepaald welke 
behandelaanpak passend is bij de hulpvraag en het profiel van de medewerker.



BEWEZEN EFFECTIEF

Gemiddeld binnen 6 werkdagen een intake
86% van de medewerkers re-integreert duurzaam
83% klachtenreductie (o.b.v. SQ-48 vragenlijst)
94% van de behandeldoelstellingen worden behaald
Medewerkers waarderen onze dienstverlening met een 8,4

Ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals
Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan de registraties van onze psychologen. 
De zorg wordt geleverd door gekwalificeerde GZ-psychologen (BIG-
geregistreerd) en A&G-psychologen (NIP). Zo heeft u de zekerheid dat 
psychologen een gedegen opleiding hebben genoten, de nodige ervaring 
hebben, voldoen aan de voorwaarden die de beroepsverenigingen stellen en 
zich blijven bijscholen en ontwikkelen volgens de laatste inzichten binnen hun 
vakgebied en vigerende wet- en regelgeving.  

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.

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

Kwaliteitsbewaking en -meting
Wij meten de resultaten van onze dienstverlening. U krijgt middels periodieke 
rapportages inzicht in de resultaten van de behandelingen van uw medewerkers 
ten opzichte van het Cenzo-totaal.
Naast de wacht-/doorlooptijden en cliënttevredenheid geven wij middels een 
effectmeting inzicht in de klachtenreductie en re-integratiescore. 
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De juiste mentale zorg op het juiste moment!

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 wordt uitval voorkomen, de verzuimduur verkort en 
komen we tot duurzaam inzetbare medewerkers. 

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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