
  

VACATURE  
REGIOVERANTWOORDELIJKE OOST-VLAANDEREN  
VRIJWILLIGER 

Missing You 

Missing You vzw is een organisatie voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen (van 6 tot 30 jaar) die iemand verloren zijn. Onze werking 
strekt zich uit over alle Vlaamse provincies. Onze activiteiten, hoofdzakelijk 
gedragen door vrijwilligers, bestaan uit het begeleiden van 
lotgenotencontact in maandelijkse rouwgroepen, op de jaarlijkse 
ontmoetingsdag en op ons jaarlijks rouwkamp in de zomervakantie. 
Daarnaast willen we ook het maatschappelijke taboe rond rouw doorbreken 
en beschikken we ook over een educatief aanbod voor het persoonlijk en 
professioneel netwerk van jonge rouwenden, zoals familie, (toekomstige) 
leerkrachten, opvoeders, begeleiders, jeugdbewegingen enz.  

Onze vrijwilligers verwezenlijken het aanbod voor lotgenoten. De Raad van 
Bestuur stuurt de organisatie aan en 3 medewerkers dragen de dagelijkse 
werking: de coördinator, educatieve medewerker en verantwoordelijke 
vrijwilligerswerking.  

 

Regioverantwoordelijke 

Als regioverantwoordelijke ben je het aanspreekpunt voor de werking van 
Missing You in de regio Oost-Vlaanderen. Je stuurt lokaal het 
vrijwilligersteam aan en denkt proactief mee om de werking op lange termijn 
succesvol te houden. Je bent de brugfiguur tussen de vrijwilligers, de Missing 
You medewerkers en de Raad van Bestuur. 

Je antwoordt op vragen van vrijwilligers en van externen en je geeft 
informatie door tussen Raad van bestuur/MY-medewerkers en het team in 
de regio. 
 

Voor de regio Oost-Vlaanderen zijn we op zoek naar iemand die op vrijwillige 
basis de functie als regioverantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen kan 
opnemen. We zien deze functie als een duo baan, waarbij 2 mensen de taken 
opnemen in onderling overleg.  

 



  

Profiel 

• Je kan je vinden in de visie en missie van Missing You 
• Je hebt voeling met het thema “rouw”  
• Je hebt communicatieve en coachende vaardigheden 
• Je bent een organisatietalent en bent goed in administratief werk 
• Ervaring met het begeleiden van vrijwilligers is een pluspunt  
• Je beheerst de Nederlandse taal 
• Je woont in Oost-Vlaanderen 
• Je wil een engagement aangaan van minstens één jaar, bij voorkeur langer, 

om continuïteit en opvolging van de werking te kunnen garanderen 

Taakomschrijving 

Als regioverantwoordelijke neem je in duo verschillende taken op zoals het 
verder uitbouwen van de werking in de regio Oost-Vlaanderen, het 
organiseren van bijeenkomsten met het lokale vrijwilligersteam, coachen van 
het vrijwilligersteam, introduceren en ondersteunen van nieuwe vrijwilligers 
in de regio, het doorgeven van informatie van de Raad van bestuur/ Missing 
You medewerkers naar de vrijwilligers en opvolgen van vragen, opmaken van 
de jaarplanning, reserveren van locaties, opvolgen van  e-mails enz. 

Als regio-verantwoordelijke kan je minstens 1 à 2x per week de regionale 
Missing You-mailbox nakijken en volg je frequent vragen op. 

Aanbod 

• Je maakt deel uit van een enthousiast en warm team 
• Zinvol vrijwilligersmanagement waarin je bijdraagt aan de 

ondersteuning van jonge rouwenden 
• We voorzien een basisopleiding en organiseren ook bijkomende 

interne vormingen 
• Onkostenvergoeding 
• Kilometervergoeding 
• Vrijwilligersverzekering 
• Informele momenten met andere vrijwilligers 
• Opvolging en ondersteuning door het Missing You-team 

Aanmelden voor deze specifieke vrijwilligersvacature kan via 
marliesdesmet@missingyou.be.  

mailto:marliesdesmet@missingyou.be
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