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Lange wachtlijsten en personeelstekorten: heel wat 

uitdagingen voor pas opgerichte jeugdhulporganisatie Xplo 

 

KORTRIJK/ROESELARE/WERVIK - Xplo, de fusie van drie jeugdhulporganisaties De Korf uit Kortrijk, 

Onze Kinderen uit Roeselare en O2 uit Wervik, startte officieel op 1 januari 2023. Met een uniek 

project rond Wereldoorlog II heeft het al een eerste gezamenlijke wapenfeit achter de rug. Toch 

staat de samenwerking voor heel wat uitdagingen. 

Sinds 1 januari is Xplo vzw een feit. De 

organisatie is een samensmelting van 

jeugdhulporganisaties vzw De Korf uit 

Kortrijk, vzw Onze Kinderen uit 

Roeselare en vzw O2 uit Wervik. Zo’n 

drie jaar lang werd rond de tafel gezeten 

om de fusie rond te krijgen, maar nu 

bieden de drie entiteiten samen een 

breed aanbod aan jeugdhulp aan. “Door 

de krachten te bundelen kunnen we een 

beter antwoord bieden op de hulpvraag 

van gezinnen en instanties die 

doorverwijzen en kunnen we trajecten 

dichter bij huis aanbieden”, zegt 

coördinerend directeur Wouter Leplae. Goed nieuws dus voor kwetsbare kinderen, jongeren met 

problemen, gezinnen met moeilijkheden en anderen die tot het doelpubliek behoren. Toch kan de 

fusie de problemen die er voorheen al waren niet zomaar wegwerken. Ook nu blijft Xplo kampen met 

personeelstekorten. “Het varieert wat, maar gemiddeld tellen we zo’n 300 personeelsleden”, aldus 

Leplae. “We blijven wel zoekende. Zonder te doemdenken, maar de situatie is problematisch. Op 

vandaag hebben we een tiental openstaande vacatures. De uitdagingen op vlak van personeel zijn 

vooral begeleiders, logistiek personeel en vakantiejobs.”  

Nog zo’n pijnpunt waarmee alle aanbieders van jeugdhulp kampen zijn de lange wachtlijsten. Alleen al 

voor de campus Wervik staan er 100 kinderen op de wachtlijst. “Absurd, je moet bijna wachten tot het 

misgaat. Te vaak verblijven kinderen en jongeren langer 

dan de bedoeling is in onze voorzieningen. Een vlotte 

doorstroom naar vervolghulpverlening en specifieke 

hulpverleningsvormen op maat, maar ook vroegtijdige 

interventies lijken ons sleutels voor het inkrimpen van de 

wachtlijsten.”  

  

Achttien jongeren trokken met het project Isi & Esther naar Auswitsch. 

 

Wouter Leplae kaart ook de lange wachtlijsten aan, alleen voor de campus 

Wervik staan er 100 kinderen op de wachtlijst. “Absurd, je moet bijna 

wachten tot het misgaat.” — © Joerie Dewagenaere 
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Bezoek aan Auschwitz  

Heel wat uitdagingen dus. Zo bekijkt Xplo ook om haar werking nog uit te breiden. “Zo zien we meer 

en meer psychiatrische problemen en daarop willen we nog meer inzetten”, klinkt het. Ook voor de 

allerjongsten hoopt de organisatie nog een werking op te zetten. “Alleen al in de regio Zuid-West-

Vlaanderen verbleven de voorbije periode acht kinderen langer dan nodig in de materniteit. Dat hiaat 

willen we nog invullen.” 

Niet dat het allemaal kommer en kwel is. Met het project 

Isi & Esther werd al bewezen dat de samenwerking mooie 

resultaten kan opleveren. Achttien jongeren kregen een 

unieke inkijk in de Tweede Wereldoorlog. “We baseerden 

ons op het verhaal van Isi & Esther, die van de trein geplukt 

werden en in Kortrijk een veilig onderkomen vonden. Hun 

moeder werd gedeporteerd naar Auschwitz”, zegt vertelt 

Geert Benoit. Die inkijk mondde uit in een reis waarin de 

jongeren het traject van die moeder aflegden, met een 

eerste stop in Kazerne Dossin en een bezoek aan 

Auschwitz. Een hele ervaring. “Tijdens een workshop 

smeedden we drie rozen, een daarvan gaven we af aan de 

directeur van de site. De man was heel erg aangedaan door 

dat gebaar”, aldus Benoit. door dat gebaar”, aldus Benoit. 
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De leerlingen smeedden drie rozen waarvan ze er 

eentje gaven aan de directeur van de site in 

Auschwitz. — © if 

 


