
 

Functie: consulent (m/v/x) 

Graad + dienst: consulent – begeleidend (m/v/x) - Werk en 

Activering 

Type contract: voltijds – bepaalde duur (1 jaar) 

 

De Stad Gent en het OCMW Gent werken met meer dan 7.000 mensen aan een optimale 

dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je 

dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de 

stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-

privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Functie-inhoud 

Je bent tewerkgesteld bij de dienst Werk en Activering van het Departement Welzijn en 
Samenleving. Het doel van deze dienst is om cliënten hun talenten te laten ontwikkelen, 
via coachende begeleiding en trajecten op maat. Zo kunnen zij maximaal en duurzaam 
een zinvolle en betekenisvolle plaats verwerven in de samenleving. 

Als groepswerker – taalcoach kom je terecht in het team Groepswerk en Ondersteuning. 
De kernopdracht van dit team is ondersteuning bieden aan de individuele begeleiders. 
Dit aan de hand van groepswerkingen en/of taalcoaching. 

Dit is dé job voor jou, want: Je hebt geen schrik om voor een groep te staan en zet je graag 

in voor kwetsbare doelgroepen. Je bent flexibel en springt in waar de nood het hoogst is. 

Voor een groep staan is je tweede natuur 

• Als groepswerker begeleid je verschillende groepen. Deze zijn gericht op 

verschillende doelgroepen zoals laagtaalvaardigen, jongeren, alleenstaande 

mama’s,… 

• Het doel van deze groepen is om samen met cliënten meer vat te krijgen op hun 

situatie en hun leven. De focus ligt hierbij vooral op taalverwerving en 

werkoriëntering.  

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en uitwerking van de lessen. Bij de 

uitwerking houd je rekening met vooropgestelde doelen. 



• Je zet in op de groepsdynamiek om je doelen te behalen. 

• Maar ook het individueel welbevinden verlies je niet uit het oog. Je stemt je 

programma af op de verschillende noden van de deelnemers. Niet iedereen staat 

even ver in het proces. 

• Door je houding en het creatief gebruiken van verschillende methodieken vind jij 

aansluiting bij de deelnemers. 

• Je werkt hierbij steeds nauw samen met de individuele begeleiders om het verdere 

traject van de deelnemers te bepalen. 

Verder ben je graag bezig met taalcoaching 

• Je coacht cliënten individueel op de werkvloer. 

• Daarnaast coach je de vaktechnische instructeurs. 

• Door het ontwikkelen van didactisch materiaal, het aanbieden van oefenkansen,… 

zorg je voor taalstimulering op de werkvloer. 

Hierbij stel je je flexibel én vernieuwend op 

• Een collega die langdurig afwezig is? Een collega in zwangerschapsverlof? Jij springt 

bij waar nodig. 

• Je verricht studiewerk en volgt evoluties binnen jouw vakdomein op.  

• Je analyseert trends, methodieken en theorieën en formuleert voorstellen om dit 

in de praktijk toe te passen.  

 

Contactpersoon  

Sabrina Van Wesemael, Diensthoofd Groepswerk en Ondersteuning 

Gsm-nummer: 0476 86 67 81 


