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CENTRAAL NETWERK ZORG

Intake Mentaal
Psychologische zorg
Coaching
Groepstraining

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 en
veerkrachtige medewerkers.
Met onze mentale zorg voorkomen we uitval, verkorten we de verzuimduur en
komen we tot duurzaam inzetbare medewerkers.
Cenzo biedt:

MATCHED CARE
SNELLE DOORLOOPTIJDEN
LANDELIJK DEKKEND KWALITEITSNETWERK
ERVAREN EN GEKWALIFICEERDE ZORGPROFESSIONALS
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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.
Diensten
Samen met onze partner Open en Eerlijk Coaching leveren wij de volgende
diensten:
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 onmacht en stress op het werk, privé of in relaties?
Wordt de medewerker hierdoor belemmerd in zijn functioneren? Dan biedt
ondersteuning van een coach de mogelijkheid om hierin concrete stappen te
zetten. Dit leidt tot een energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerker
waarmee uitval wordt voorkomen.
Groepstraining
Met groepstrainingen voor zowel leidinggevenden als medewerkers komen
we tot vitalere organisaties. We creëren bewustwording en eigenaarschap
van de mentale gezondheid tot aan het doorbreken van gedachten- en
gedragspatronen.

Matched care
Als werkgever is mentale problematiek vaak ongrijpbaar. Wet- en regelgeving
eisen én beperken een werkgever in het tijdig in kunnen zetten van de juiste
zorg. Hoe zet je als werkgever dan de juiste zorg in op het juiste moment?
Door het inzetten van de Intake Mentaal zorgt Cenzo dat een medewerker
met zijn hulpvraag bij de juiste zorgprofessional terecht komt. De werkgever is
verzekerd van de juiste zorg op het juiste moment.
Snelle doorlooptijden
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.
Landelijke dekking
Vanuit ons hoofdkantoor selecteren we de best passende zorgprofessional uit
ons landelijke netwerk. Met meer dan 70 zorgprofessionals in Nederland is de
juiste zorg altijd in de buurt.
Ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals
Cenzo heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De zorg wordt geleverd door
gekwalificeerde zorgprofessionals die beschikken over de juiste opleiding,
registraties én ervaring.
Cenzo bewaakt de registraties van de bij haar aangesloten zorgprofessionals
en biedt permanente educatie. De zorgprofessionals nemen structureel deel aan
intervisie. Zodoende is de werkgever verzekerd van kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening.
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89% van de medewerkers re-integreert duurzaam
79% klachtenreductie (o.b.v. SQ-48 vragenlijst)
79% scoort hoger op vitaliteit dan de gemiddelde Nederlander
86% is energieker, gemotiveerder en veerkrachtiger
Medewerkers waarderen onze dienstverlening met een 8,1

Onze missie
“Komen tot energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers die zich
bewust zijn van en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid 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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