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Onze missie 
Door onze jarenlange ervaring in de 

bedrijfszorg weten wij als geen ander hoe 

belangrijk het is om met diverse 

zorgdisciplines samen te werken. Dit doe je 

door goede samenwerkingsafspraken te 

maken, regelmatig te overleggen,  

te evalueren en bij te sturen. 

Wij willen onze kennis en ervaring 

gebruiken om ook in de reguliere zorg tot 

goede onderlinge samenwerkingen te 

komen. Met als doel een brug te slaan 

tussen de reguliere zorg én de bedrijfszorg, 

zodat we kunnen komen tot maatschappelijk 

verantwoorde zorg voor de cliënt/patiënt! 

Onze dienstverlening 
Alhoewel bedrijven en arbodiensten een en 

ander zo goed mogelijk proberen in te 

richten, stappen medewerkers ook vaak 

naar  hun huisarts. De huisarts heeft immers 

niet voor niets een poortwachtersfunctie.  

De huisarts of de praktijkondersteuner GGZ 

(POH-GGZ) loopt vaak aan tegen de 

afstand met betrekking tot het werk van de 

patiënt. Men heeft over het algemeen geen 

aanspreekpunt op het werk of contact met 

de bedrijfsarts. Men is niet altijd op de 

hoogte van de wetten die gelden m.b.t. re-

integratie en de plichten die daaruit 

voortkomen voor een patiënt en zijn/haar 

werkgever. 
 

De Cenzo-psycholoog:  

• is opgeleid in de relevante wet- en 
regelgeving zoals Wet Verbetering 
Poortwachter; 

• werkt conform de Richtlijn Werk & 
Psychische klachten; 

• heeft jaren ervaring in het begeleiden van 
medewerkers terug naar het werk; 

• informeert cliënt over de behandeling, de 
financiering en de rapportages; 

• rapporteert na intake aan de huisarts 
• indien gewenst of noodzakelijk wordt 

bedrijfsarts/werkgever ingeschakeld 

Alle afspraken en rapportages worden met 

cliënt kortgesloten en worden alleen met 

toestemming van cliënt verzonden.  

Hierdoor zijn wij goed in staat om niet 

alleen te werken aan het klachtherstel van de 

patiënt, maar ook om samen met de patiënt 

en de werkgever te komen tot succesvolle re-

integratie. Dat noemen wij 

maatschappelijk verantwoorde zorg! 

In samenwerking met onze verwijzers slaan 

we een brug tussen reguliere zorg en 

bedrijfszorg en bent u in staat om uw patiënt 

GBGGZ zorg aan te bieden waarbij er ook 

gekeken wordt naar het belang van de cliënt 

om weer fit en verantwoord aan het werk te 

kunnen. 

Dienstverlening Cenzo B.V. 

De bij Cenzo aangesloten psychologen 

leveren regionaal op maat 

Generalistische basis GGZ. Deze 

basiszorg kenmerkt zich door de 

opmaat aanpak met als extra focus het 

herstel in het werk. 

Introductie 
Cenzo is in juli 1994 opgericht. Cenzo 

bestaat uit een landelijk netwerk van regionaal 

georganiseerde en zelfstandig gevestigde GZ-

psychologen en A&G-psychologen. 

Samen streven we naar het leveren van 

maatschappelijk verantwoorde en goede zorg 

voor cliënten. Hieronder verstaan wij zorg die 

enerzijds bijdraagt aan het welbevinden van 

de cliënten en anderzijds er toe leidt dat 

cliënten weer optimaal kunnen functioneren, 

zowel privé als op het werk. 

Wij zijn van mening dat werk structuur biedt 

en bijdraagt aan herstel. Door onze korte 

doorlooptijden en resultaatgerichte aanpak 

herstellen cliënten snel en duurzaam. Hierdoor 

kunnen zij weer goed functioneren zowel thuis 

als op het werk.  

Cenzo werkt met veel arbodiensten, 

(zorg)verzekeraars en bedrijven in Nederland 

samen. Hierdoor kunnen wij nadere afspraken 

maken over de financiering van de zorg en 

zijn we gezamenlijk in gesprek hoe iemand 

die is uitgevallen weer verantwoord aan het 

werk kan. 
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Dienstenaanbod 
Cenzo levert de volgende diensten: 

1. PsyVitaal: preventieve begeleiding ter 

voorkoming van verzuim en bevordering 

van het functioneren 

2. Bedrijfspsychologische zorg: 

curatieve behandeling van psychische 

stoornis (GBGGZ) met o.a. welbevinden 

van de cliënt en terugkeer naar het werk 

als behandelingsdoelstellingen 

3. Driegesprek: ondersteunend re-

integratiegesprek met leidinggevende 

4. Mindfulnesstraining: een training 

voor medewerkers die terugvallen in 

eerdere klachten of ter voorkoming van 

klachten. Individuele inschrijving of 

incompany. 

Resultaten 
In het jaarrapport 2016 is terug te lezen dat: 

• Cliënten in bijna 80% van de gevallen 

binnen vijf werkdagen starten met een 

behandeling 

• Cenzo-psychologen 89% duurzaam re-

integreren naar het werk 

• In 96% van de gevallen de behandel-

doelstellingen gehaald worden 

• Er een klachtenreductie gerealiseerd is 

van 85% (o.b.v. SCL-90 vragenlijst) 

• Behandelde cliënten de Cenzo-

dienstverlening beoordelen met een 

rapportcijfer 8. 

Ondersteuning verwijzer 
Via ons online verwijsportaal bieden wij 
ondersteuning in het verwijzen naar de 
GBGGZ voor verwijzers en POH-GGZ. 
 

Contact 
Indien u contact wilt opnemen met één van 
de Cenzo-psychologen in uw verwijsgebied 
of vragen heeft over onze dienstverlening 
dan kunt u ons op de volgende manieren 
bereiken: 

Cenzo-kantoor 

Telefonisch op werkdagen van 8.30 uur tot 
17.00 uur via nummer: 

  

 

Of per e-mail via: 

 

 

 

Zoek een psycholoog 

Voor een overzicht en een profiel  
van de bij ons aangesloten  
psychologen kunt u terecht op onze 
‘zorgverlener-zoeker’ op www.cenzo.nl.  

 
Voor meer informatie over de diensten en 
werkwijze van Cenzo kunt u terecht op 
onze website www.cenzo.nl.  
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