
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.  

Voor een zwangerschapsvervanging zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

leefgroepsbegeleider (m/v/x) 

 

Situering Jeugdhulp Roeselare begeleidt 24 kinderen/jongeren (3-18j.) met hun gezin/context. 

De cluster bestaat uit drie leefgroepen van elk 8 kinderen/jongeren. Twee leefgroepen 

lagere schoolleeftijd en één leefgroep tieners (12j-16j). Deze begeleiding kan integraal 

zijn, maar er wordt gestreefd naar een gedeelde zorg met gezins- en/of contextfiguren. 

De kinderen/jongeren die door ons begeleid worden hebben vaak al een lange hulp-

verlenings-geschiedenis.   

Functie Je staat in voor de begeleiding van kinderen (3j-12j) en hun gezin.  Je stimuleert hierbij 

hun positieve eigenschappen en slaagt erin om op verschillende manieren in relatie te 

treden, afhankelijk van de specifieke noden van elke jongere.  

 Als enthousiaste en gepassioneerde begeleider sta je hen ook  bij in expressieve zoek-

tocht met verf, klei, keyboards, hout, fietsen, moestuin, dieren, expressie, enz. in de 

atelierwerking. Daarnaast onderhoud je contacten met externe partners en sta je in 

voor de administratieve taken, verbonden aan de leefgroepswerking. 

 Profiel  Je bent bachelor/master in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur met 

reeds wat ervaring, maar vooral  veel goesting om op een creatieve manier aan de slag 

te gaan met jongeren in soms onvoorspelbare omstandigheden. Nieuwsgierigheid om 

te ontdekken hoe kinderen en jongeren omgaan met de moeilijkheden die ze ervaren 

en op een constructieve wijze willen bijdragen aan de zoektocht naar nog betere  

manieren om hierop in te spelen, is daarbij jouw drive.  

Je bent bereid om hiervoor te werken in een volcontinu systeem, met inbegrip van 

avond- en nachtdiensten, weekendwerk en feestdagen. 

Aanbod Een veelzijdige job in een dynamische, creatieve en stimulerende werkomgeving.  

Individuele groeimogelijkheden op basis van interesse en professionele ondersteuning 

op maat. Flexibel uurrooster. 0.8 FTE bepaalde duur (ongeveer een jaar). Verloning 

volgens barema in de sector, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.  

 Indiensttreding vanaf 01/02/2023   

Interesse Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 24/01/2023 naar jobs@xplo.be t.a.v. Betsy  
Van Liefde, Campusdirecteur, Xplo vzw Campus Roeselare, Blinde Rodenbachstraat 23, 
8800 Roeselare. 

Meer informatie 
Jonas Verbauwhede, coördinator Jeugdhulp Roeselare: jonas.verbauwhede@xplo.be of 051 22 21 44 
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