
begeleidt en verbindt bewoners van 
Stadsdeel Centrum Amsterdam!

Uw  wegwijzer op het gebied van fi nanciën,
instanties, relaties, wonen, zorg en welzijn.

Centraal Bureau
Kloveniersburgwal 43
1011 JW  Amsterdam
T 020 557 33 33
E info@centram.nl

www.centram.nl

Algemene vragen en aanmelding schulddienstverlening en vragen over 
een WMO voorziening: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
telefoonnummer: 020 - 5573338

U kunt ons ook mailen: info@centram.nl 

CentraM werkt vanuit de huizen van de buurt in het Centrum:
• De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
•  De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201
• Het Claverhuis, Elandsgracht 70
• Activiteitencentrum Reel, Tussen de Bogen 16

De actuele tijden van onze Pluspunten kunt u vinden op onze website: 
www.centram.nl  

De schulddienstverlening is gevestigd op de  Kloveniersburgwal 43 
(bezoek alleen op afspraak)  

CentraM en Bereikbaarheid



• Verheldert uw vragen en wensen.
• Sluit aan en versterkt  bij wat u zelf kan.
• Werkt nauw samen met het netwerk in uw buurt.

Wanneer een WMO-voorziening  vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nodig 
is, kijken wij samen met  u naar ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie. 
Een  algemene voorziening  wanneer dat kan, of een maatwerkvoorziening wanneer 
dat nodig is!   

Werkt nauw samen met de sociaal werker ondersteunt u bij het zoeken naar een 
oplossing voor uw schulden gaat samen met u op zoek naar een gezonde en stabiele
fi nanciële situatie.

CentraM werkt graag samen met enthousiaste  vrijwilligers, die door ons begeleidt en 
geschoold worden.  Vacatures voor vrijwilligers vindt u op onze website www.centram.nl  

De Sociaal werker van CentraM 

De Schulddienstverlener van CentraM 

Vrijwilligers? Graag! 

De medewerkers van CentraM komt u tegen in verschillende  teams.

CentraM en Samenwerking in de buurt

Het Sociaal Wijkteam
Een samenwerking van IJsterk, het wijk-
centrum Jordaan Gouden Reael en 
CentraM  rondom een aantal buurtge-
richte projecten in het Centrum op het 
gebied van voorkomen van armoede, 
eenzaamheid en het bevorderen van 
langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

De Schulddienstverlening 
• Werkt nauw samen met de sociaal 
 werker van CentraM en andere instan-
 ties in stadsdeel Centrum.
• Ondersteunt u bij het zoeken naar een 
 oplossing voor uw schulden.
• Gaat samen met u op zoek naar een 
 gezonde en stabiele fi nanciële situatie.

(Vroeg) Eropaf
Vanuit een convenant met de gemeente, 
de woningcorporaties en energiebedrijven 
is er een vroegtijdige signalering en actie 
om ontruiming woning of afsluiting ener-
gie zo  mogelijk te voorkomen.

Het Pluspunt
Een werkplaats voor allerlei vragen o.a. 
fi nancieel en administratief. 
Medewerkers en vrijwilligers van CentraM, 
IJsterk en het wijkcentrum Jordaan/Gou-
den Reael helpen u om zoveel mogelijk 
zelf de oplossing te vinden.

Wijkzorgnetwerk
Een netwerk van medewerkers rondom 
zorg en welzijn in stadsdeel Centrum
Zij kennen en weten van elkaar en de 
mogelijkheid voor de bewoner.

Team SamenDoen
Een samenwerking van specialisten 
voor ondersteuning van bewoners met 
meerdere problemen.

Team Veilige Haven
Een samenwerking voor ondersteuning 
bewoners die problemen ervaren met  
hun seksuele voorkeur. 
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