
              Missing You zoekt… een vrijwilligerscoördinator ! 

 

Missing You vzw is een organisatie die rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen ondersteunt. 

Dat doen we door deze jonge rouwenden te informeren en hen met elkaar in contact te brengen via 

activiteiten, zoals maandelijkse creatieve rouwgroepen, rouwweekenden, een jaarlijkse ontmoetingsdag 

en een rouwkamp. Daarnaast wil Missing You een samenleving creëren waar verlies en rouw 

bespreekbare thema’s zijn. Daarom geeft Missing You vormingen op maat en werkt samen met partners 

die ook aandacht vragen voor dit thema.  

Missing You bestaat op dit moment uit een 70-tal gemotiveerde vrijwilligers die instaan voor het 

voorbereiden en begeleiden van de lotgenotenactiviteiten, verspreid over heel Vlaanderen. Dit 

vrijwilligersteam moet in hun taken, noden en behoeften ondersteund worden door een 

vrijwilligerscoördinator. Samen met de algemene coördinator van Missing You ben je mee 

verantwoordelijk voor de koers die Missing You vaart. Je geeft mee vorm aan de opdracht van Missing 

You als vrijwilligersorganisatie die jonge rouwenden ondersteunt in hun rouwproces.  

 

TAAKOMSCHRIJVING  

De vrijwilligerscoördinator van Missing You staat in voor het verder realiseren van de organisatie en 

uitbouw van de vrijwilligerswerking en -beleid: 

 - Je draagt de visie en missie van Missing You mee uit en weet deze te vertalen in een sterk 

vrijwilligersbeleid gebaseerd op ‘duurzaam motiveren’ 

 - Je staat als vrijwilligerscoördinator in voor het dagelijks coördineren, aansturen, delegeren, evalueren, 

bijsturen en ondersteunen van (teams van) vrijwilligers.  

 - Je bent het centrale aanspreekpunt voor vrijwilligers en interne communicatie-motor - Je hebt 

creatieve ideeën om het engagement en de waardering van onze vrijwilligers naar een hoger niveau te 

tillen 

- Met de (vrijwillige) regioverantwoordelijken die per provincie de praktische planning in handen 

hebben, heb je regelmatig overleg, je stuurt hen aan en bent hun eerste aanspreekpunt 

 - Je hebt zin om tools te bedenken om interne communicatie en informatie uitwisseling voor de 

vrijwilligers op punt te stellen 

 - Je bent een people manager en staat in voor de rekrutering, selectie, verwelkoming, opvolging en 

begeleiding van nieuwe vrijwilligers. 

 - Je weet de talenten van (kandidaat) vrijwilligers te identificeren, waarderen, matchen aan de noden 

van de organisatie en juist in te zetten 



 - Je draagt de eindverantwoordelijkheid in de verwerking van vrijwilligersadministratie en 

onkostenvergoedingen 

 - Je rapporteert rechtstreeks aan de algemene coördinator en bent daarnaast een inspirerend voorbeeld 

voor alle vrijwilligers en medewerkers van Missing You  

 

PROFIEL 

 - Je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring - Je 

hebt ervaring in het coachen, ervaring met vrijwilligerswerk is een pluspunt 

 - Organisatorisch sta je sterk, je kan zelfstandig functioneren en weet hierbij de juiste prioriteiten te 

leggen 

 - Je hebt een analytisch vermogen en kan goed project- en procesmatig werken - Je bent 

oplossingsgericht en hanteert een open en verbindende communicatiestijl (zowel schriftelijk als 

mondeling) 

 - Je bent bereid tot flexibele werkprestaties en -planning  

 

AANBOD 

 - Een uitdagende functie met ruime ontwikkelingskansen met veel ruimte voor autonomie en initiatief, 

binnen een warme en groeiende organisatie 

- Een klein maar fijn team 

 - Contract voor 50% (19u) bepaalde duur van 6 maanden, met optie vast 

 - Verloning volgens barema PC 329 (rekening houdend met relevante anciënniteit) 

 - Terugbetaling woon-werkverkeer en onkosten 

 - Standplaats in Gent (centrum), gecombineerd met thuiswerk 

 - Indiensttreding: zo snel mogelijk 

 

 

 Voel jij je aangesproken door deze boeiende functie? Stuur je CV en motivatiebrief zo snel mogelijk door 

via mail naar vacature@missingyou.be met vermelding van ‘SOLLICITATIE VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR’. 


