
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.  

 

 
In de afdeling De Komma zoeken we  een gedreven 

voltijdse begeleider vervangingscontract zwangerschap  

Functie & werkplek 

De Komma in Ingelmunster organiseert KamerTraining (KT) en ContextBegeleiding gericht op Auto-
noom Wonen (CBAW) voor jongeren van 16 tot 25 jaar.  
 
In De Komma nemen we de uniciteit van elke jongere als vertrekpunt, waardoor elke begeleiding op 
maat wordt gemaakt: 

• we onthalen elke jongere met zijn eigen geschiedenis, zijn verhouding ten aanzien van zijn 
context, zijn sterktes en talenten, maar ook met zijn individuele moeilijkheden.  

• we zoeken samen met de jongere naar uitwegen uit eventuele impasses, ondersteunen elke 
jongere bij de uitbouw van zijn zelfstandig leven en bekijken samen hoe we de verbinding met 
de context kunnen verdiepen, herstellen of verduidelijken.  

 
We zijn op zoek naar een leergierige en gedreven begeleider die via individuele begeleidingsmomen-
ten en het werken met de context mee vorm en inhoud zal geven aan onze missie en visie. 
 
Profiel  
Je beschikt over een bachelor of master diploma in een menswetenschappelijke richting. Je hebt erva-
ring als begeleider in de Bijzondere Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, VAPH of psychiatrie. Er-
varing in het werken met psychisch kwetsbare jongeren vormt een pluspunt. 
Je bent bereid om met een open geest de uniciteit van elke jongere te leren kennen en te respecteren 
en om elke begeleiding op te vatten als maatwerk.  
Een positieve ingesteldheid, flexibiliteit en stressbestendigheid behoren tot jouw eigenschappen. Je 
bent daarnaast contactvaardig en communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.  
Je kan zelfstandig werken in teamverband.  
Je bent bereid te werken volgens roterend uurrooster, met inbegrip van weekendwerk, feestdagen, 
avond- en nachtdiensten.  
Je beschikt over een rijbewijs B en een auto. 
 
Aanbod 
Een veelzijdige voltijdse job in een creatieve en stimulerende werkomgeving. Groeikansen in een or-
ganisatie gekenmerkt door overleg en teamwerking. Ondersteuning en oriëntatie van het werk door 
vorming en individuele supervisie. 
Voltijds vervangingscontract zwangerschap tot vermoedelijk oktober 2023. Loon volgens barema 
319.01, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. Indiensttreding zo snel mogelijk.  
 
Interesse 
Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 12/02/2023 naar jobs@xplo.be t.a.v. Betsy  
Van Liefde, campusdirecteur, Xplo vzw campus Roeselare, Blinde Rodenbachstraat 23, 8800 Roese-
lare.  

Meer informatie 
Nele Boeve, coördinator: nele.boeve@xplo.be of 051 22 21 44 
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