
Wat doet Cenzo?

Cenzo staat voor Centraal Netwerk Zorg. Wij werken met een netwerk van erva-

ren partners met een gedeelde visie en expertise in kwalitatieve zorg.

Cenzo biedt één loket op het gebied van dienstverlening en advies ter bevordering 

van (mentale) vitaliteit van medewerkers en organisaties. 

Door ons brede aanbod aan specialisten en diensten en door nauw samen te 

werken met de organisatie, leveren wij oplossingen op maat. Of het nu gaat om 

het vinden van een snelle oplossing voor een nijpend probleem, het verlagen van 

verzuim of het structureel optimaliseren van de duurzame mentale gezondheid, 

inzetbaarheid en vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers, Cenzo levert 

laagdrempelige oplossingen zowel proactief, preventief als curatief.

Onze missie

“Komen tot medewerkers die zich bewust zijn van en verantwoordelijk voelen voor 

hun eigen gezondheid en inzetbaarheid binnen een vitale organisatie, waardoor  

medewerkers ook op langere termijn veerkrachtig, energiek en gemotiveerd blijven.”
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Wat maakt onze

dienstverlening uniek?

•  Aanpak vanuit drie perspectieven: 

proactief, preventief en curatief

•  Focus op alle niveaus:  

organisatie, afdeling, individu

•  De juiste zorg op het juiste moment. 

Wat kunt u 

van ons verwachten?

• Eén loket voor al uw vragen

• Snelle doorlooptijden

• Geen wachtlijsten

• Landelijke dekking

•  Ervaren en gekwalificeerde professionals

• Kwaliteitsbewaking en -meting

•  Heldere terugkoppelingen over  

de interventies

•  Managementrapportage met adviezen

• Borging van privacy

•  Eenduidig proces voor aanmelden  

en facturatie

• Maatwerk

Onze visie

Vitale medewerkers zijn veerkrachtige, energieke en gemotiveerde medewerkers.  

Wij zijn er van overtuigd dat vitale medewerkers leiden tot gezonde en succesvolle 

organisaties. Een succesvolle organisatie investeert in haar medewerkers (sociaal kapi-

taal). Een organisatie is een samenspel van mensen met ieder  

zijn eigen doelen en verantwoordelijkheden, maar 

die altijd afhankelijk zijn van elkaar. Dit vraagt 

om een integrale aanpak, waarbinnen de orga-

nisatie én de medewerkers hun verantwoordelijk-

heid nemen (100% commitment). 

De Cenzo-dienstverlening is er volledig op gericht 

om deze integrale aanpak binnen de organisatie 

waar Cenzo mee samenwerkt te realiseren.

EÉN LOKET 

VOOR AL UW 
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Organisatie & management

Middels een projectmatige aanpak ondersteunen Cenzo-experts de klant bij het 

opzetten en/of het uitvoeren van een vitaliteitsbeleid. Met behulp van een be-

drijfsscan kan nader worden onderzocht wat de oorzaken van verzuim zijn en 

worden adviezen gegeven ten aanzien van het opstellen en implementeren van 

een vitaliteitsbeleid. Ervaren adviseurs op het gebied van Vitaliteis- en inzetbaar-

heidsmanagement (Strategisch health management) ondersteunen managers en 

leidinggevenden in dit proces.

Individuele interventies

Bij het uitvoeren van een vitaliteitsbeleid dient een organisatie haar medewerkers 

de juiste oplossingen aan te bieden die bijdragen aan het duurzaam inzetbaar 

houden van de medewerkers. Cenzo biedt diverse interventies waarmee proac-

tieve, preventieve en curatieve oplossingen worden geboden ter bevordering van 

de (mentale) vitaliteit. Denk hierbij aan individuele coaching, bedrijfspsycholo-

gische zorg en gespreksbemiddeling bij moeizame arbeidsrelaties. Daarnaast 

bieden wij ook een persoonlijke gezondheidscheck en een service waar mede-

werkers gebruik van kunnen maken met betrekking tot vitaliteitsvraagstukken, 

zorgbemiddeling en een second opinion.

 

(groeps)Training

Naast de individuele interventies kunnen diverse groepstrainingen en 

-trainingsprogramma’s worden afgenomen die in het teken staan van bewustwording 

en versterking van eigen positief gedrag (trainingsprogramma PsyVitaal), leren ont-

zorgen, loslaten en de volgende stap zetten in persoonlijke groei.

Organisatie & management
• Strategisch health management
• Bedrijfsscan
• Vitaliteitscampagne
(groeps)Training
• Trainingsprogramma PsyVitaal
•  Diverse coaching programma’s,  

zoals Ontzorgen

Individuele interventies
• Gezondheidscheck
• Bedrijfspsychologische zorg
• Coaching
• Mediation 
• Zorgbemiddeling

AANBOD - DIENSTEN



VITALISEER UW PERSONEEL EN BEDRIJF

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

Cenzo B.V. 
Stationsweg 24 
1441 EJ Purmerend 

Over ons

Cenzo staat voor Centraal Netwerk Zorg. Sinds haar oprichting 

in 1994 werkt zij middels het leveren van bedrijfspsychologische zorg 

samen met haar klanten aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mede- 

werkers. Naast de vertrouwde bedrijfspsychologische zorg heeft Cenzo haar 

diensten uitgebreid waardoor wij in staat zijn onze klanten nog beter te onder-

steunen. Dit doen wij vanuit ons landelijk dekkend netwerk met ervaren zorg- 

professionals en partners met een gedeelde visie en expertise in kwalitatieve zorg.

Onze partners zijn:

Florine B.V. Open en Eerlijk Coaching Interarbeid Mediation & Consultancy BV


