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WELEENS BEDACHT HOE HET IS OM GEEN HUIS TE HEBBEN? 

Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) voert in de Gemeente Purmerend de 

maatschappelijke opvang uit voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Het AOP 

biedt begeleiding, hulpverlening en tijdelijke huisvesting aan mannen, vrouwen, jongeren 

met en zonder kinderen in de leeftijd van 18-88 jaar. Onze opvangwoningen liggen verspreid 

over Purmerend. Het AOP participeert in diverse samenwerkingsverbanden met de 

gemeente Purmerend en overige ketenpartners. 

Nieuwe opvangconcepten zijn in ontwikkeling. Wij gaan uitbreiden en zijn op zoek naar 
een: 

 

Sociaal werker 24-36 uur 

 

Wat heb je nodig om bij ons te kunnen werken als sociaal werker? 

Je hebt een MBO+ werk en denk niveau (SPW, SPD, Sociaal werker niveau 4) 

Je hebt ervaring en plezier in het werken met paradijsvogels, je weet onze mensen te 
motiveren en activeren. Je bent creatief in het bedenken van activiteiten en doet zelf ook 
actief mee.  

Je bent beschikbaar voor dag- avond en weekenddiensten 

Je vertaald het begeleidingsplan en de krachten inventarisatie naar de dagelijkse praktijk.  

Je neemt de rol van mentor in binnen de dag- en nachtopvang van onze cliënten.  

Je wordt blij van het individuele contact met onze mensen, maar zeker ook van groeps- en 
teamwerk.  

Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig en houdt van gekkigheid op zijn tijd.  

Je wordt blij als je mee kunt doen in een project. (Of er zelf een bedenkt!) 

 

Wat ga je doen als sociaal werker? 

Jouw baan is de leukste die er is, je kunt werkelijk het verschil maken in iemands leven! 

Als sociaal werker ben je aanwezig op de dagopvang en zorgt voor een veilig, actief en 
gestructureerd klimaat onder de aanwezige cliënten. Je biedt de eerste opvang en zorgt 
ervoor dat mensen op adem kunnen komen, om ze vervolgens te motiveren en activeren in 
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het nemen van herstelgerichte stappen. Samen praten, bewegen, ondernemen, koken en 
eten horen ook bij deze stappen. Maar ook het nakomen van afspraken en participeren in 
dagelijkse gang van zaken. Je draagt zorg voor de omgeving waarin de opvang plaats vindt.  

Wat krijg je van ons? 

· Een prettige werkplek waarbij in informele sfeer professioneel wordt gewerkt. 

· De mogelijkheid om werktijden en werkdagen in overleg te regelen. 

· Een salaris en rechtspositie conform CAO Sociaal werk schaal 5/6 (max €3.279) voor de 
sociaal werker. Inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring.  

· Opleidings- en scholingsmogelijkheden 

· Een contract voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd 

Meer informatie over ons kun je vinden op onze website: 
www.opvangcentrumpurmerend.nl 

onze facebookpagina:  
https://www.facebook.com/aoppurmerend 

 of bel op werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur, 0299- 434766 en vraag naar Marleen Smit, 
teamleider. 

Ben je nu al gemotiveerd? Stuur dan je brief en C.V. naar Marleen Smit, teamleidster AOP via 
het volgende e-mailadres:  msmit@opvangcentrumpurmerend.nl 

Contractduur 12 maanden, bij gebleken geschiktheid onbepaalde tijd 

Parttime uren: 24-32 uur 

Deadline sollicitaties: 24 april 2022 

Verwachte startdatum: Z.S.M.  

Soort dienstverband: Parttime, full time  
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