
www.centenkwesties.nl



Bezoek een van de spreekuren in
Apeldoorn. 

Noord West
CODA Centrum

Vosselmanstraat 299
Donderdag 10.00 - 12.00 

Centenkwesties is een samenwerking tussen:

Publicatiedatum: 02-2020

Noord Oost

Zuid OostZuid West
CODA dok Zuid

1e wormenseweg 460
Dinsdag 14.00 - 16.00 

Don Bosco 
Sluisoordlaan 200

Maandag 10.00 - 12.00 

De Stolp
Violierenplein 101

Dinsdag 10.00 - 12.00 

Check 
www.centenkwesties.nl 
voor actuele info/tijden.

https://www.coda-apeldoorn.nl/
https://www.accres.nl/portfolio/dok-zuid
https://www.donboscoapeldoorn.nl/contact
https://www.accres.nl/portfolio/dok-zuid


Centenkwesties is dé centrale plek voor vragen over geld voor
inwoners van Apeldoorn. Het doel van het Centenkwesties

spreekuur is om de inwoner naar huis te laten gaan met een
antwoord op zijn/haar vraag of een afspraak of aanmelding bij de

juiste organisatie. 

Centenkwesties gaat zich tevens richten op preventie en
gedragsverandering door trainingen , thema avonden en andere

vormen te ontwikkelen die aansluiten bij de vragen van de
inwoners en de thema`s van Centenkwesties.

Dit is Centenkwesties

Sociaal werkers ( Stimenz en MEE Veluwe )
Sociaal raads(man/vrouw) ( Stimenz ) 
Schuldhulpverleners ( Gemeente Apeldoorn )
Vrijwilligers ( CODA, Stimenz etc. ) 

Regelingen ( toeslagen, kwijtschelding, informatie over uitkeringen ) 

Schulden ( voorkomen, zelf aanpakken of hulp bij schulden ) 

Deze mensen werken mee aan Centenkwesties

Deze thema`s kunnen aan bod komen

Life events ( Scheiden, samenwonen, verhuizen ) 

Financieel systeem ( Administratie ordenen, bijhouden en betalingen doen ) 
Financieel gedrag ( Weerbaarheid, gezond financieel gedrag ) 

Begroten en (be)sparen ( leren (be)sparen, plannen en uitstellen ) 

Schulden bij zelfstandig ondernemers ( directe verwijzing naar Over Rood )



Samen 

Slagvaardig

Toegankelijk

Online

Preventief

Wijkgericht

Preventie 

Binnen Centenkwesties zal er op basis van de thema`s en vragen van 
inwoners preventief aanbod ontwikkeld gaan worden. 

Bij voorkeur in samenwerking met de inwoners zelf en op basis van de
kernwaarden van Centenkwesties. 

Preventie kan op diverse manieren vormgegeven worden zoals: 

Thema avonden 
Workshops
Trainingen
Coaching 

Kernwaarden
In 2020 zal Centenkwesties verder doorontwikkeld worden. 
De onderstaande kernwaarden zijn hierin van belang om het

nieuwe initiatief aan te kunnen toetsen. 

Wij staan altijd open voor ideeën en nieuwe waardevolle
samenwerkingen. Heb jij iets? Laat het ons weten via

info@stimenz.nl t.a.v. Centenkwesties. 


