
 

 

 

 

Nachtdienstmedewerker (m/v)  ( gemiddeld 8 uur per 
week)  
 

Functie-specificaties 

De nachtopvang staat in Purmerend en is onderdeel van het Algemeen Opvangcentrum 
Purmerend.  

Reageren op de vacature kan tot: 28-02-2021 

Gesprekken vinden plaatst op 10-03-2021 

Informatie over het AOP 

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend beidt tijdelijke opvang en begeleiding aan 
mannen en vrouwen met en zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun 
onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de 
maatschappij te handhaven. De hulpverlening is er op gericht om deze mensen in staat te 
stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.  

Het AOP is een kleinschalige zelfstandige organisatie waar ong. 25 enthousiaste en 
betrokken collega’s werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen. Zij begeleiden in totaal 
meer dan 150 cliënten.  

Informatie over de nachtopvang 

Cliënten die zich aanmelden voor de nachtopvang komen uit Purmerend en zijn dak-of 
thuisloos. Bij de nachtopvang krijgen zij de gelegenheid om te eten, te slapen, te douchen en 
hun was te doen. De nachtdienstmedewerkers zorgen voor een warm onderkomen, waar 
respect is voor ieders eigenheid. Zij bieden een luisterend oor, maar bieden ook grenzen en 
regelmaat.  

Er verblijven max. 14 mannen en vrouwen op de nachtopvang aan de Zeevangstraat. 
Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen de dagopvang van Parnassia en Hostel 
Concordia in Purmerend. De cliënten die in de nachtopvang verblijven zijn vaak bekend met 
GGZ-verslavings- en/of integratie problematiek  

 

 



 

 

 

Functieomschrijving 

Je dienst loopt van 20.00 uur tot 08.00 uur de volgende dag. Tussen 23.00 en 07.00 uur ben 
je in de gelegenheid te slapen. Je draait de dienst samen met je collega.  

Onder je taken behoren o.a.:  

 Zorgdragen voor een veilig klimaat binnen de nachtopvang.  
Er wordt verwacht dat je er op toe ziet dat de huisregels worden nageleefd, cliënten 
aanspreekt als dit niet gebeurt en zo nodig consequenties verbindt aan het niet 
naleven van de huisregels.   
Er wordt verwacht dat je alert bent op gedrag en groepsprocessen die de veiligheid in 
gevaar kunnen brengen en dat je de-escalerend optreedt binnen deze situaties.  

 Zorgdragen voor een warme en gastvrije omgeving binnen de nachtopvang.  
Er wordt verwacht dat je contact maakt en aansluit bij de belevingswereld van de 
cliënt. Zij vinden bij jou een luisterend oor, maar ook een neutrale houding. Je bent 
respectvol naar de cliënten, maar biedt hen ook de structuur en grenzen die zij nodig 
hebben.  

 Zorgdragen voor de leefomgeving van de nachtopvang 
Er wordt verwacht dat je de binnen- en buitenruimtes van de nachtopvang netjes 
achterlaat. Je stuurt de cliënten tevens aan om zelf zorg te dragen voor de 
leefomgeving in de nachtopvang. Je verricht licht huishoudelijk werk.  

 Observeren 
Er wordt verwacht dat je de cliënten goed in beeld hebt en veranderend en afwijkend 
gedrag bij de betreffende cliënt herkend.  

Functie eisen 

 Je beschikt minimaal over een MBO diploma, richting GGZ, SPW, MWD, BSD of 
beschikt over een ruime ervaring met de doelgroep.  

 Kandidaten met werkervaring of aanvullende opleiding binnen de GGZ, genieten 
onze voorkeur 

 Je bent ook inzetbaar tijdens weekenden en vakantieperiodes. 
 Je kunt omgaan met complex gedrag en hebt inzicht in groepsdynamica. 
 Je staat stevig in je schoenen en hebt de vaardigheid om de-escalerend te werken.  

Arbeidsvoorwaarden 

 Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk  
 Schaal 5 (min. 1846-max. 2630 bij full time dienstverband)  



 8% Vakantiegeld 
 8,3% Eindejaarsuitkering 
 Loopbaanbudget 

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, waarbij het de intentie is het 
dienstverband te continueren.  

Reageren 

Graag reageren en solliciteren via mailadres: svamstel@opvangcentrumpurmerend.nl  

Contactpersoon: Sasha van Amstel, 0299-434766 

Voorzie je brief van een overtuigende motivatie.  


