
  

Informatiebrochure t.b.v. zelfstandig 

gevestigde GZ- en A&G-psychologen 

Introductie 

In deze brochure leest u hoe u als zelfstandig gevestigde psycholoog uw praktijk kunt laten 

floreren met de ondersteuning van de dienstverlening van Cenzo. 

Cenzo is een franchiseorganisatie en eerstelijns zorginstelling binnen de GGZ. Wij werken 

uitsluitend samen met zelfstandig gevestigde psychologen. Wij bieden hen ondersteuning bij 

hun administratie en bij het op- en uitbouwen van hun praktijk door onder andere het 

voeren van acquisitie. 

Uitgangspunt van Cenzo is dat ervaren psychologen en therapeuten optimale 

psychologische zorg leveren en Cenzo hiertoe de zakelijke, juridische en commerciële 

randvoorwaarden faciliteert. Daarvoor sluit Cenzo contracten met bedrijven, 

zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars, re-integratiebedrijven en arbodiensten. Cenzo 

regelt uw facturatie en vergemakkelijkt uw bedrijfsvoering door o.a. geautomatiseerde 

rapportagefaciliteiten, kwaliteitsmeting, ROM en GBGGZ-registratie. 



 

 

 

Optimale zakelijke ondersteuning 

Servicegericht 

De medewerkers van Cenzo-kantoor staan op werkdagen klaar voor de 

psychologen. Zij zijn telefonisch en per e-mail goed bereikbaar en altijd 

bereid de psychologen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast  

kunnen cliënten met kantoor bellen als de praktijk minder goed bereikbaar is. 

Gecontracteerde zorg 

Cenzo sluit namens alle bij haar aangesloten GZ-psychologen KIBG 

gecertificeerde kwaliteitscontracten af met zorgverzekeraars voor het leveren 

van GBGGZ. Daarnaast heeft Cenzo een groot aantal contracten met 

bedrijven, arbodiensten en zorgverzekeraars waar vanuit bedrijfszorg 

geleverd wordt.  

Waarom is Cenzo aantrekkelijk voor psychologen? 
De Cenzo-formule heeft als doel een klimaat te creëren waarbinnen de bij Cenzo 

aangesloten psychologen optimale zorg kunnen leveren aan zowel cliënten, als de bij hen 

betrokken opdrachtgevers. Dit doet Cenzo door de zakelijke dienstverlening te regelen. 

Cenzo heeft contracten met: 

• Bedrijven; 

• Arbodiensten en re-integratiebedrijven; 

• (zorg)verzekeraars. 

Wij ondersteunen in zowel bedrijfszorg als reguliere zorg.  

Binnen de bedrijfszorg door: 

• Een netwerk van verwijzers; 

• Privaat gefinancierde dienstverlening; 

• Een uitdagend werkveld. 

Daarnaast ondersteunen wij u binnen reguliere zorg met:  

• Acquisitie bij huisartsen; 

• Het leveren van promotiemateriaal t.b.v. huisartsen; 

• Het vastleggen van de samenwerking met huisartsen en POH-GGZ; 

• Contracten met zorgverzekeraars. 
 



  

  

 

Cenzo B.V. 

Stationsweg 24 

1441 EJ Purmerend 

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 

Training & workshops 

Geaccrediteerde Cenzo-workshops en -cursussen over bijvoorbeeld 

diagnostiek, privacy, beroepsgeheim, aansprakelijkheid en actuele juridische 

ontwikkelingen zorgen samen met de continue monitoring en intercollegiale 

toetsing voor een consistent hoog niveau van psychologische zorg. 

Samen in de regio 

Het landelijke Cenzo-netwerk is onderverdeeld in regio’s. Binnen de regio 

worden periodiek intervisiebijeenkomsten gehouden. Een regiocoördinator 

initieert de bijeenkomsten en onderhoudt het contact met het hoofdkantoor. Bij 

Cenzo aangesloten psychologen werken regionaal met elkaar samen. Zo ben 

je zelfstandig gevestigd, maar niet alleen. 

EPD, ROM en E-health 

Cenzo stelt softwaresystemen aan de bij Cenzo aangesloten psychologen 

beschikbaar. Hierdoor kan de psycholoog zijn administratie efficiënt 

uitvoeren, voldoen aan wettelijk vereisten zoals ROM en cliënten bijvoorbeeld 

de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van e-health oplossingen. 

Administratieve ondersteuning 

Cenzo ondersteunt de bij haar aangesloten psychologen bij het voeren van 

hun administratie, door het faciliteren van systemen, standaard documenten 

(brieven, rapportages enz.), het invoeren van cliënten, verstrekken van ROM-

vragenlijsten, borgen van verwijsbrieven enz.. Daarnaast verzorgt Cenzo de 

financiële administratie, zoals het versturen van facturen, debiteurenbeheer, 

het uitbetalen en het onderhouden van de contacten met zorgverzekeraars, 

opdrachtgevers en cliënten over de declaraties enz.. 



 

ZELFSTANDIG GEVESTIGD MAAR NIET ALLEEN! 

Cenzo B.V. 
  Stationsweg 24    1441 EJ Purmerend 

020 – 420 29 99    info@cenzo.nl    www.cenzo.nl  

 Autonoom en zelfstandig praktijk voeren 

 Intervisies met collega’s in de regio 

 Ontzorging bij wet- & en regelgeving 

 Afwisselend werk in de GBGGZ en bedrijfszorg 

 Contracten met zorgverzekeraars 

 Deskundigheidsbevordering 




