
Xplo vzw is een nieuwe fusieorganisatie binnen Jeugdzorg en is voornamelijk 
actief in de regio Midden- & Zuid-West-Vlaanderen.  
Vanuit 3 campussen en met meer dan 300 medewerkers begeleiden we          
kinderen, jongeren en hun gezinnen die geconfronteerd worden met              
problemen in de opvoeding, het samenleven en/of hun afstemming op de 
maatschappij. We doen dit met een breed en gevarieerd aanbod van            
hulpverleningsvormen, van ambulant tot residentieel, van rechtstreeks         
toegankelijk tot begeleidingen in opdracht van gemandateerde voorzieningen.  
Onze doelstelling is daarbij steeds om vanuit een unieke ontmoeting maximale 
kansen te creëren voor ontwikkeling en groei.  

 

leefgroepsbegeleider (m/v/x) 

 

Situering Het Freem biedt intensieve begeleiding aan gezinnen met kind(eren) die tijdelijk niet 

volledig thuis kunnen zijn. Het begeleidingstraject is erop gericht om de gezinnen te 

versterken zodoende dat zij de regie opnieuw zelf in handen kunnen nemen. We bie-

den ondersteuning op maat, volgens hun mogelijkheden en hun noden, en we betrek-

ken de context maximaal in alle aspecten van de begeleiding.   

Functie Als integrale begeleider ben je actief in alle onderdelen van de begeleiding (leefgroeps-

werking, individuele begeleiding en contextbegeleiding). Je kan een leefgroep (10 kin-

deren tussen 3 en 18 jaar) dragen met oog voor de individuele noden van kinderen en 

jongeren en je kan een traject aangaan met het gezin in functie van hun doelstellingen. 

Je wordt geprikkeld door de eigenheid van onze doelgroep. Je kan meerdere rollen en 

posities combineren en je wordt graag uitgedaagd op verschillende terreinen.  

 Profiel  Je bent bachelor of master in een menswetenschappelijke richting; bij voorkeur met 

ervaring binnen de Jeugdhulp en je bent vertrouwd met de leefwereld van de doel-

groep. Ervaring in context- en individuele begeleiding is een plus. Je bent een team-

speler die zelfstandig kan werken en je beschikt over enthousiasme, creativiteit, stress-

bestendigheid, zin voor humor en verantwoordelijkheid. Je hebt een open houding 

t.a.v. cliënten en collega’s en je kan kritisch reflecteren over je eigen functioneren. Je 

bent bereid om te werken in een volcontinu systeem met inbegrip van weekend- en 

avondwerk, nachten en feestdagen en je beschikt over een rijbewijs B.  

Aanbod Een gevarieerde en uitdagende job in een dynamische werkomgeving met individuele 

groeimogelijkheden en professionele ondersteuning op maat. Wij bieden een contract 

van onbepaalde duur met een tewerkstelling van minstens 0,8 FTE (30,4u per week). 

Verloning volgens barema in de sector, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.  

 Indiensttreding vanaf maart 2023.    

Interesse Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 29/01/2023 naar jobs@xplo.be t.a.v. Betsy  
Van Liefde, Campusdirecteur, Xplo vzw Campus Roeselare, Blinde Rodenbachstraat 23, 
8800 Roeselare. 

 

Meer informatie 
Griet Vynckier, coördinator: griet.vynckier@xplo.be of 051 22 21 44 
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