
 

 

INFORMATIE OVER DE PRAKTIJKLEERPLEK 

 

GEGEVENS ORGANISATIE 

Naam organisatie: Algemeen opvangcentrum Purmerend  

Afdeling: Gouw  

Bezoekadres: Gouw 10 Postcode/ plaats: 1441 CP Purmerend 

Telefoon algemeen: 0299-434766 of op 06-41820417  

Website: Opvangcentrumpurmerend.nl 

Contactpersoon/ praktijkbegeleider Linda Dhr./mevr.: Mevrouw Functie: Maatschappelijk werker/ 

stagecoördinator  

E-mailadres: info@opvangcentrumpurmerend.nl ( sollicitaties onder vermelding van reactie 

stageplaats TAV Linda 

 

Wat is de missie en visie van onze organisatie?  

Steeds meer mensen doen in Nederland een beroep op de maatschappelijke opvang. Zij hebben 

ieder hun eigen levensverhaal. Door een opeenstapeling van problemen en tegenslagen hebben ze 

hun bestaan niet meer op orde. Ze zijn dak- en thuisloos geraakt of dreigen dat te worden. Sociale 

contacten lopen terug, soms er is sprake van sociaal isolement. Het lukt hun vaak niet meer om de 

steeds complexere problemen zoals schulden, verslaving, sociale en/of psychiatrische problemen de 

baas te worden. Bovendien kunnen cliënten die door hun partner mishandeld worden niet meer 

thuis blijven wonen. Deze vorm van opvang heeft een meerwaarde voor deze cliëntengroep. VISIE 

AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid en 

ontplooiing, en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden. Samen met andere instellingen 

zet zij zich dan ook in om machtsmisbruik te voorkómen en wil zij er voor zorgen dat vrouwen, 

mannen en kinderen, ieder met hun eigen achtergrond, de ondersteuning krijgen die zij nodig 

hebben om een veilige toekomst op te bouwen. Deze vorm van opvang heeft een meerwaarde voor 

deze cliëntengroep.  

MISSIE Het AOP wil kansarme mensen de best mogelijke hulp geven. Daarom werken wij bij het AOP 

met professionele medewerkers. Het zijn specialisten op hun vakgebied. Dat geldt met name voor de 

maatschappelijk werkers binnen het AOP. Zij hebben een centrale plaats in de directe cliëntenzorg. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt. Zij worden aangestuurd door het hoofd 

hulpverlening. De directeur adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering  
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Wie is onze cliëntgroep van de organisatie? 

mannen, vrouwen met of zonder kinderen in de leeftijd van 18-88 die dakloos zijn en dakloos dreigen 

te raken.  

Wat is de leeftijd van de cliënt/ cliëntgroep?  

18-88 jaar  

Wat is veelvoorkomende problematiek van de cliënt/ cliëntgroep?  

Psychosociale problematiek, verslaving, dakloosheid.  

Korte beschrijving van de afdeling.  

Je loopt stage in een klein team van maatschappelijk werkers. De sfeer is informeel maar zeker ook 

professioneel. Je werkt zowel individueel als in teamverband. Teamsamenstelling. X Interdisciplinair 

Multidisciplinair 

 

INFORMATIE OVER DE STAGE  

 

Bij welk profiel past de stage?  

Welzijn en Samenleving, Derdejaars HBO studenten social work. Voor de start van augustus 2022 

voor de duur van 10 maanden voor 32 uur per week. 

Wat zijn de functie-eisen/ verwachtingen? 

Derde jaars HBO student social work die voor 32 uur per week beschikbaar is vanaf augustus 2022 tot 

en met juli 2023 voor de duur van 10 maanden.  

Let op : wij bieden geen plek voor studenten met uitstroomprofiel jeugd.  

 

TAKEN EN WERKZAAMHEDEN VAN DE STUDENT 

 

Wat zijn de taken en werkzaamheden van de student?  

Tijdens je stage bij het AOP hebben we als doel je zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren als 

toekomstig maatschappelijk werker. Tijdens je stage leer je aanmeldingen aan te nemen, intakes af 

te nemen, begeleidingsgesprekken voeren, begeleidingsplannen en evaluaties opstellen. Je 

rapporteert en communiceert. Je leert omgaan met lastig gedrag, maar je leert zeker ook om kleine 

succesjes te vieren! Tijdens je stage start je met het zelfstandig begeleiden van je eigen cliënten. Je 

begeleid ze op diverse leefgebieden. Zo kan het zijn dat je met je cliënt de administratie ordent, een 

schuldentraject aanvraagt, contact hebt met familie zodat het netwerk weer wordt opgebouwd. Je 

bespreekt met je cliënt belangrijke onderwerpen zoals gebruik van middelen, relaties, zelfbeeld enz. 

Je bent aanspreekpunt voor de mensen in de nachtopvang als zij komen verlengen. Je leert daarnaast 

samen te werken met externe partners, zoals de wijkteams, cura xl, fact, ribw, Brijder, CJG, Spirit en 

GGD. Je hebt je aandeel in vergaderingen en overleggen. Je participeert in werkgroepen en neemt 

deel aan deskundigheidsbevordering 



 

 

 

Functie-eisen:  

HBO Selectiecriteria: Let op je uitstroom profiel, wij begeleiden geen uitstroom profiel jeugd.  

Verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag nodig?  X Ja  

Aantal stageplaatsen: 2 

Stagevergoeding: 230 euro per maand  

PRAKTIJKPERIODE 2022-2023 Jaar 3 28-32 uur per week van augustus 2022 tot juli 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stichting algemeen opvangcentrum Purmerend 

 


