
VACATURE  
ROUWGROEPBEGELEIDER VOOR JONGVOLWASSENGROEP IN LEUVEN 
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.  

Rouwgroepbegeleider 

Missing You organiseert in verschillende provincies en voor verschillende 
leeftijdscategorieën: kinderen (6-12 jaar), jongeren (13-16 jaar) en 
jongvolwassenen (16-30 jaar) maandelijks creatieve rouwgroepen. 

Een rouwgroepbegeleider werkt rechtstreeks met rouwende kinderen, 
jongeren of jongvolwassenen en gebruikt creatieve werkvormen om met de 
verlieservaring van de deelnemers aan de slag te gaan. Zij begeleiden de 
gespreksgroepen waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
samenkomen, elkaar ontmoeten en (h)erkenning en troost bij elkaar kunnen 
vinden door middel van het lotgenotencontact. 
 

Voor onze jongvolwassengroep in Leuven zijn we op zoek naar iemand die op 
vrijwillige basis, 1 keer per maand, een rouwgroep voor jongvolwassenen (16j-
30j) wil begeleiden.  

 

 



Profiel 

 Je kan je vinden in de visie en missie van Missing You 
 Je hebt een groot hart voor jongeren en je bent niet bang voor emoties  
 Je hebt voeling met het thema “rouw” (je bent al dan niet zelf 

ervaringsdeskundige) 
 Je bent empathisch, creatief en discreet 
 Ervaring met het begeleiden van jongeren is een pluspunt  
 Je kan je 1 keer per maand vrij maken 
 Je beheerst de Nederlandse taal 
 Je woont bij voorkeur in de omgeving van Leuven 
 Je wil een engagement aangaan van minstens twee jaar, bij voorkeur langer, 

om continuïteit en opvolging van de rouwgroepen te kunnen garanderen 

Taakomschrijving 

Als rouwgroepbegeleider neem je verschillende taken op zoals het 
voorbereiden en begeleiden van de maandelijkse creatieve rouwgroep, 
contact houden met de ouders/begeleiders, deelnemen aan intervisie 
momenten en regiovergaderingen, promotie voeren, data en locaties 
vastleggen enz. 

Ook tijdens de rouwkampen en de ontmoetingsdag worden de 
gespreksgroepen begeleid door vrijwillige rouwgroepbegeleiders. Voor deze 
activiteiten vragen we bij voorkeur begeleiders die reeds ervaring opdeden 
tijdens de maandelijkse rouwgroepen. 

Aanbod 

 Je maakt deel uit van een enthousiast en warm team 
 We voorzien een basisopleiding en organiseren ook bijkomende 

interne vormingen specifiek voor rouwgroepbegeleiders 
 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.  


