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EEN VERLIES IS
GROOT, MAAR
TOT WAT
KINDEREN EN
JONGEREN IN
STAAT ZIJN MET
HUN VERDRIET IS
GROOTSER.
Vrijwilliger Preben

WIJ ZIJN
MISSING YOU
Missing You is er voor rouwende kinderen,
jongeren en jongvolwassenen en zorgt voor
activiteiten en ondersteuning. Hierbij
hebben wij steeds aandacht voor hun
individueel rouwproces.
Missing You brengt verandering teweeg in
de basisattitude van onze samenleving.
Missing You ijvert voor een omwenteling in
de manier waarop men kijkt naar verdriet,
rouw en verlies bij kinderen, jongeren en
jongvolwassenen.

VISIE

Missing You sensibiliseert de maatschappij
via campagnes en vormingen in scholen,
jeugdbewegingen en jongerenorganisaties.
Missing You zorgt dat zij zelfsturend worden
en een eigen koers kunnen varen in de
ondersteuning van rouwende kinderen,
jongeren en jongvolwassenen. Missing You
streeft naar een samenleving waarbinnen
rouwen mag en kan, zowel op korte als op
lange termijn.
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RUIMTE EN STEUN
Missing You ijvert ervoor dat ieder kind,
iedere jongere of jongvolwassene die
geconfronteerd wordt met verlies
voldoende ruimte en gepaste steun krijgt
om zijn individueel rouwproces op de best
mogelijke manier te doorlopen. We spreken
de veerkracht aan waarover kinderen,
jongeren en jongvolwassenen beschikken
en ondersteunen deze. We helpen jonge
rouwenden zo als krachtige mensen in het
leven te staan, waarbij hun verlieservaring
verweven wordt met hun persoonlijkheid.

MISSIE

GEVOELENS EEN PLAATS GEVEN
We geven binnen de organisatie kinderen,
jongeren en jongvolwassenen de kans om
te leren omgaan met hun verlies, om te
leren verwoorden en uitbeelden wat er in
hen omgaat. Doordat rouwenden de
emoties die ze ervaren uiten, leren ze deze
kennen en aanvaarden. Ze leren aandacht
geven aan en aandacht vragen voor wat in
hen omgaat. Het herkennen van dezelfde
gevoelens tijdens ontmoetingen met
lotgenoten versterkt dit proces.

AANDACHT VAN OMGEVING TIJDENS HET
ROUWPROCES
We maken iedereen die in contact komt
met rouwende kinderen, jongeren en
jongvolwassenen bewust van de noden van
deze groep, op korte en op lange termijn.
We zorgen op die manier voor een continue
zorg vanuit de omgeving. Wij brengen tot
slot, samen met andere organisaties, het
belang van zorg voor jonge rouwenden
onder de maatschappelijke aandacht, zodat
het gepast omgaan met verlies bij kinderen
en jongeren een basishouding wordt.
Missing You draagt op die manier bij tot een
begripvolle, ondersteunende samenleving.
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS
ONTSTAAN

ROUWGROEPEN

Missing You is ontstaan in 2000. Enkele
ervaringsdeskundigen van OVOK (Ouders van
een Overleden Kind) waren op zoek naar
steun voor de rouwende broers en zussen van
hun overleden kind. Omdat ze die niet
meteen vonden, namen ze zelf initiatief en
trokken ze partners aan: Centrum Christelijk
Vormingswerk (CCV), IJD Jongerenpastoraal
(Antwerpen en Vlaams-Brabant),
Slachtofferhulp, Centrum Morele
Dienstverlening Mechelen (CMD), Similes en
vrijwilligers (ervaringsdeskundigen en
professionelen).

Vanaf 2002 bieden we rouwgroepen aan voor
lotgenoten te Leuven. Er werden een website
en rouwboekje ontworpen en naar aanleiding
van het 10-jarig bestaan werd de
theatervoorstelling 'Doodgraag' gecreëerd.
2012 werd het jaar dat Missing You zich stilaan
in iedere Vlaamse provincie nestelde. Van
toen af blijft het aantal rouwgroepen groeien,
met een huidig aanbod van 14 rouwgroepen
verspreid over 7 Vlaamse steden en 1 online
rouwgroep.

ONTMOETINGSDAG

Missing You werd de eerste 12 jaar louter
gedragen door een vast team van
enthousiaste vrijwilligers. Pas in 2012 werd
een eerste werknemer aangeworven. Sedert
2014 heeft Missing You haar team verder
uitgebreid met meerdere vaste
beroepskrachten, dit in de eerste jaren in
samenwerking met CAW Oost-Brabant. Vanaf
2019 kozen we ervoor om het personeel in
eigen beheer aan te werven.

Sindsdien wordt er jaarlijks een
ontmoetingsdag georganiseerd voor
jongeren (vanaf 9 jaar) die een broer of zus,
een ouder, een vriend of vriendin, een
grootouder,… verloren en die het belangrijk
vinden om hun ervaringen te delen met
lotgenoten.

PERSONEEL

.
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KERNTAKEN
Missing You geeft kinderen, jongeren en jongvolwassenen tijd en ruimte om te rouwen en
geeft hen hierbij de gepaste begeleiding. Zo komen ze, samen met lotgenoten, krachtiger
uit hun verlieservaring.
Missing You biedt maandelijks creatieve rouwgroepen aan verspreid over heel Vlaanderen,
voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 6 en 30 jaar oud. Daarnaast
biedt Missing You voor deze doelgroep ook rouwkampen en rouwweekends aan.
Missing You leert kinderen, jongeren en jongvolwassenen bewust omgaan met verlies. Ze
leren hun emoties verwoorden, uitbeelden en aanvaarden. Ze leren hun gevoelens aandacht
te geven en er aandacht voor te vragen.
Missing You informeert rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen en de directe
omgeving van deze jonge rouwenden over hun noden via de website, vormingen, flyers,
mail,... Zo krijgen de kinderen, jongeren op korte én op lange termijn de zorgen die ze nodig
hebben.
Maar ook de samenleving kan veel betekenen. Missing You brengt verlies bij kinderen,
jongeren en jongvolwassen onder de algemene aandacht en vraagt om steun en begrip. Dit
door vormingen te geven en door media-aandacht.
Missing You is een vrijwilligersorganisatie en telt momenteel 70 vrijwilligers. Elk van deze
vrijwilligers volgt een basisopleiding, permanente vorming en intervisiemomenten. Deze
vrijwilligers worden ondersteund door professionele medewerkers.
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POSITIONERING EN
OMGEVINGSONDERZOEK

We kunnen er niet onderuit dat de wereld
en de maatschappij enorm snel
veranderen. Ook binnen het
rouwlandschap zien we veel bewegen.
Onze visie op rouw moet mee evolueren
met dit nieuwe wereldbeeld, daarom
willen we hier graag enkele huidige
tendensen uitlijnen.

Maar psychologen en psychiatrie worden
overspoeld door aanvragen. Overal zijn
wachtlijsten. Hier kan Missing You de brug
vormen, zodat het verliesverhaal van ieder
kind, jongere of jongvolwassene gehoord
wordt.
Het is frappant in welke beperkte mate er
onderzoek en cijfers beschikbaar zijn over
onze doelgroep. Nog steeds worden
kinderen en jongeren over het hoofd gezien.
Het belang van Missing You is duidelijk. Wij
moeten een stem blijven verlenen voor zij
die amper gehoord worden.

We leven in een prestatiegerichte en
veeleisende maatschappij. De impact van
een overlijden wordt vaak onderschat,
waardoor een rouwende amper
ademruimte krijgt en tijd om te herstellen.
De wereld blijft draaien, maar voor een
rouwende staat die stil. Dit contrast is groot.
Té groot. We zien dat kinderen, jongeren en
jongvolwassenen steeds strenger worden
voor hun eigen rouwproces dat steeds
minder ruimte krijgt, gezien zij snel weer
moeten voldoen aan de vele eisen van hun
omgeving.

Rouw zal altijd aandacht blijven vragen.
Missing You zal altijd een relevante rol
blijven spelen in onze samenleving. Toch
worden steunmaatregelen van de overheid
steeds schaarser. Missing You krijgt tot op
heden amper structurele subsidies. We
zullen moeten inzetten op andere vormen
van inkomsten, zodat we onze waardevolle
diensten kunnen blijven aanbieden. Het
spreekt voor zich dat iedereen recht heeft
op rouwverwerking, daarom willen wij ons
aanbod zoveel als mogelijk gratis
aanbieden.

Momenteel is de impact van de coronapandemie sterk voelbaar. Er zijn meer
overlijdens, maar ook veel minder gedeelde
rouw. Hierdoor ontstaat meer complexe
rouw, waarbij professionele begeleiding
noodzakelijk wordt.
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VRIJWILLIGERSVISIE
VRIJWILLIGERS ZIJN DE MOTOR
VAN ONZE ORGANISATIE

WARMTE
Missing You streeft er naar dat de warmte
die we uitstralen naar onze lotgenoten ook
leeft onder onze vrijwilligers.

ERVARINGSDESKUNDIGEN
Vele vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen
die zelf (op jonge leeftijd) iemand verloren.
Onze ervaringsdeskundigen fungeren als
voorbeeld en inspiratie voor jonge
lotgenoten. Zij begrijpen als geen ander
welke impact een verlies heeft en dit schept
een band. Naast ervaringsdeskundigen
komt een groot deel van de vrijwilligers als
professional in contact met
rouwverwerking.

DUURZAME MOTIVATIE
We zetten deze beleidsperiode in op
duurzame motivatie bij onze vrijwilligers.
Autonomie, verbondenheid en competentie
liggen aan de basis van dit model. Hoe meer
vrijwilligers zich hierin voldaan voelen, hoe
meer ze zich met volle overtuiging en passie
inzetten voor hun vrijwilligerswerk, hoe
meer toegewijd ze zijn, hoe meer
inspanning ze ervoor leveren en hoe langer
ze zich voor de organisatie blijven
engageren. Op die manier geven we
oprechte waardering van hun diverse
talenten.

9

ORGANIGRAM
coördindatie
vrijwilligers

Regiocoördinatie

fondsenwerving

rouwweekend

ontmoetingsdag

rouwkamp
financiën

rouwgroepen

ICT
vrijwilligers
algemene
vergadering

raad van
bestuur

algemene
coördinatie

HR

personeel
ombuds - klachten

inhoudelijke
kwaliteitsbewaking
communicatie

opleiding

secretariaat

10

intern
extern

11

ZIEN HOE
KINDEREN
ELKAAR VINDEN
EN STEUN
HEBBEN AAN
ELKAAR, DAT
TOONT HOE
ZINVOL DIT
WERK IS
Vrijwilligster Annemie

WELKE KEUZES
MAKEN WIJ?

WE FOCUSSEN OP DOELGROEP JONGEREN
De voorbije jaren merken we dat het niet eenvoudig is om jongeren (12 - 15 jaar) te bereiken,
terwijl bij hen wel een grote nood leeft aan ondersteuning bij hun verlieservaring. De hoge
drempel die jongeren ervaren valt ontwikkelingspsychologisch logisch te verklaren,
desalniettemin willen we tijdens de komende jaren graag ons aanbod beter afstemmen op
deze doelgroep.
WE ZETTEN IN OP MEER ONDERSTEUNING VAN OUDERS EN NETWERK
Om kinderen en jongeren nog beter te kunnen helpen, kiezen we ervoor om ook ouders en
het netwerk meer te betrekken bij ons aanbod, dit door ouders te helpen om hun kind(eren)
nog beter te begrijpen en te ondersteunen in hun rouwproces. Uiteraard kunnen we hierbij
niet voorbij aan het eigen rouwproces van de ouders.
DRIE CENTRALE THEMA'S
In dit beleidsplan staan de thema’s verbinding, rouwaandacht en professionalisering
centraal. Binnen onze toekomstige werking willen we vertrekken vanuit duurzame motivatie.
Dit zowel binnen ons personeels- als vrijwilligersbeleid. Duurzame motivatie kan deze drie
thema’s heel mooi met elkaar verbinden.
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JE ZIET HOEVEEL
VERBINDING EN
WARMTE
LOTGENOTENCONTACT
TEWEEGBRENGT
BIJ ROUWENDEN.
Vrijwilligster Floor

DOELSTELLINGEN
VOOR DEZE
BELEIDSPERIODE

DEZE BELEIDSPERIODE
ZETTEN WE
VERBINDING,
ROUWAANDACHT,
OPTIMALISERING,
PROFESSIONALISERING
EN KWALITATIEF
AANBOD CENTRAAL

We kiezen er bewust voor om tijdens
deze beleidsperiode in te zetten op
verbinding, rouwaandacht en
professionalisering, waarbij we meer dan
ooit onze focus leggen op he bereiken
van jongeren en het ondersteunen van
ouders.
Deze keuzes hebben we vertaald in zes
strategische doelstellingen. Deze
doelstellingen vormen de rode draad om
onze werking kwalitatief sterker te
maken.
In wat volgt worden de zes strategische
doelstellingen (SD) uitgewerkt in
verschillende operationele doelstellingen
(OD), die op hun beurt vertaald worden
in concrete acties en indicatoren.
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SD 1 MISSING YOU WERKT
AAN DE OPTIMALISATIE
VAN AANBOD EN BEREIK
OD 1.1 MISSING YOU BETREKT EN BEGELEIDT OUDERS
EN HET NETWERK VAN ROUWENDE KINDEREN EN
JONGEREN
Duiding: We kiezen ervoor om meer in te zetten op ondersteuning van ouders en netwerk,
zodat zij op hun beurt beter kunnen inspelen op de noden van hun kinderen. Op die manier
ondersteunen we onze doelgroep ook op een indirecte manier.
Actie 1.1.1 MISSING YOU ORGANISEERT ACTIVITEITEN VOOR OUDERS VAN ROUWENDE
KINDEREN EN JONGEREN.
Indicator 1.1.1.1 Missing You bereikt meer ouders, door een deel van onze
communicatie specifiek op hen af te stemmen.
Indicator 1.1.1.2 Missing You start rouwgroepen op voor ouders, die parallel
georganiseerd worden met de kindergroepen, om zo de drempel te verlagen.
Indicator 1.1.1.3 Missing You heeft een aanbod van minstens één rouwgroep voor
ouders per provincie.
Indicator 1.1.1.4 Missing You professionaliseert en optimaliseert het aanbod voor ouders
tijdens de ontmoetingsdag en de rouwkampen.
Indicator 1.1.1.5 Missing You organiseert minstens twee keer per jaar een vorming
specifiek voor ouders van rouwende kinderen en jongeren, eventueel in
samenwerking met andere partners.
Actie 1.1.2 MISSING YOU ORGANISEERT ACTIVITEITEN VOOR HET NETWERK VAN
ROUWENDE KINDEREN EN JONGEREN.
Duiding: Onder het netwerk verstaan we diegenen die instaan voor de opvoeding
van rouwende kinderen en jongeren, naast de ouders. Dit betreft grootouders,
opvoeders, jeugdbeweging, pleegzorg,...
Indicator 1.1.2.1 Missing You bereikt vaker het netwerk van rouwende kinderen en
jongeren, door een deel van de communicatie specifiek op hen af te stemmen.
Indicator 1.1.2.2 Missing You organiseert minstens twee keer per jaar een vorming
specifiek voor het netwerk van rouwende kinderen en jongeren, eventueel in
samenwerking met andere partners.
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OD 1.2 MISSING YOU ZET IN OP ONLINE
ROUWBEGELEIDING
Actie 1.2.1 MISSING YOU OPTIMALISEERT HET AANBOD VAN ONLINE ROUWGROEPEN.
Indicator 1.2.1.1 Missing You voorziet een blijvend aanbod van online rouwgroepen voor
rouwende jongeren en jongvolwassenen
Indicator 1.2.1.2 Missing You promoot het aanbod van online rouwgroepen bij het
brede publiek.
Indicator 1.2.1.3 Missing You verzorgt een specifieke opleiding voor vrijwilligers over het
begeleiden van online rouwgroepen.
Actie 1.2.2 MISSING YOU ONTWIKKELT EEN ONLINE ROUWPLATFORM.
Indicator 1.2.2.1 Missing You doet een verkennend onderzoek bij partnerorganisaties
met ervaring rond het aanbieden van chat-diensten.
Indicator 1.2.2.2 Missing You zorgt voor professionele technische ondersteuning en
software, op maat van de noden van Missing You en de doelgroep.
Indicator 1.2.2.3 Missing You rekruteert vrijwilligers voor het bemannen van de chat.
Indicator 1.2.2.4 Missing You verzorgt een specifieke opleiding voor vrijwilligers rond
rouwbegeleiding via chat.

OD 1.3 MISSING YOU ONDERZOEKT DE NODEN VAN
ROUWENDE KINDEREN, JONGEREN EN
JONGVOLWASSENEN
Actie 1.3.1 MISSING YOU EVALUEERT HET HUIDIG AANBOD BIJ DE DOELGROEP.
Indicator 1.3.1.1 Missing You ontwerpt en verspreidt een tevredenheidsenquête bij
huidige deelnemers, op maat van kinderen.
Indicator 1.3.1.2 Missing You ontwerpt en verspreidt een tevredenheidsenquête bij
huidige deelnemers, op maat van jongeren.
Indicator 1.3.1.3 Missing You ontwerpt en verspreidt een tevredenheidsenquête bij
huidige deelnemers, op maat van jongvolwassenen.
Actie 1.3.2 MISSING YOU ONDERZOEKT EVENTUELE NIEUWE MOGELIJKHEDEN NAAR
UITBREIDING VAN HET AANBOD.
Indicator 1.3.2.1 Missing You ontwerpt en verspreidt een behoefte-analyse op maat van
kinderen over heel Vlaanderen, om te verkennen welk nieuw aanbod gewenst is.
Indicator 1.3.2.2 Missing You ontwerpt en verspreidt een behoefte-analyse op maat van
jongeren over heel Vlaanderen, om te verkennen welk nieuw aanbod gewenst is.
Indicator 1.3.2.3 Missing You ontwerpt en verspreidt een behoefte-analyse op maat van
jongvolwassenen over heel Vlaanderen, om te verkennen welk nieuw aanbod gewenst
is.
Indicator 1.3.2.4 Missing You ontwerpt en verspreidt een behoefte-analyse op maat van
professionals rouw en verlies over heel Vlaanderen en eigen vrijwilligers, om te
verkennen welk nieuw aanbod gewenst is, als richtinggevend voor volgende
beleidsperiode.
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OD 1.4 MISSING YOU BLIJFT ROUWENDE KINDEREN,
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN KWALITATIEF
INFORMEREN OVER ROUW
Actie 1.4.1 MISSING YOU BLIJFT OP DE HOOGTE VAN NIEUWE TENDENSEN ROND
ROUW.
Indicator 1.4.1.1 Missing You stimuleert medewerkers om op de hoogte te blijven van
nieuwe tendensen binnen de rouwwereld, door het volgen van vormingen of lezen
van literatuur.
Indicator 1.4.1.2 Missing You stimuleert vrijwilligers om op de hoogte te blijven van
nieuwe tendensen binnen de rouwwereld, door het volgen van vormingen of lezen
van literatuur.
Indicator 1.4.1.3 Missing You houdt opleidingen voor vrijwilligers actueel en
communiceert nieuwe ontwikkelingen rond rouw met haar vrijwilligers.
Indicator 1.4.1.4 Missing You laat zich ondersteunen door experts om op de hoogte te
blijven van de nieuwe tendensen en deze te vertalen naar de doelgroep.
Actie 1.4.2 MISSING YOU ZORGT VOOR DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE OVER
NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ROUWWERELD.
Indicator 1.4.2.1 Missing You zorgt dat psycho-educatie gegeven in activiteiten voor
rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen actueel blijft.
Indicator 1.4.2.2 Missing You houdt het online informatief aanbod aangeboden via de
website actueel.
Indicator 1.4.2.3 Missing You deelt nieuwe tendensen via externe vormingen.
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SD 2 MISSING YOU IJVERT VOOR
MEER ROUWAANDACHT
OP DE LEERAGENDA
OD 2.1 MISSING YOU MAAKT ZICH BIJ ALLE VLAAMSE
SCHOLEN BEKEND ALS AANSPREEKTPUNT ROND ROUW
Actie 2.1.1 MISSING YOU ORGANISEERT EEN GROTE BEKENDMAKINGSCAMPAGNE NAAR
ALLE SCHOLEN IN VLAANDEREN.
Indicator 2.1.1.1 Missing You organiseert een originele actie voor alle Vlaamse scholen
om rouw in de kijker te brengen en meer naambekendheid te verkrijgen.
Indicator 2.1.1.2 Er nemen minstens 100 scholen deel aan deze actie.
Indicator 2.1.1.3 Missing You verspreidt flyers en posters in alle Vlaamse scholen om zo
meer zichtbaar te zijn in de Vlaamse schoolgangen.
Actie 2.1.2 MISSING YOU WERKT SAMEN MET VERSCHILLENDE PARTNERS DIE DE
BEKENDMAKING VAN MISSING YOU HELPEN VERSPREIDEN.
Indicator 2.1.2.1 Missing You wordt vermeld in schoolagenda's.
Indicator 2.1.2.2 Missing You werkt samen met Klasse en Klascement.
Indicator 2.1.2.3 Missing You krijgt aandacht binnen schooltijdschriften (vb.
Averbode,...).
Indicator 2.1.2.4 Missing You gaat in overleg met de verschillende onderwijskoepels om
tot de meest geschikte kanalen te komen.

OD 2.2 MISSING YOU ONTWIKKELT LESPAKKETTEN
VOOR ONDERWIJS
Actie 2.2.1 MISSING YOU ONTWIKKELT LESPAKKETTEN OM HET THEMA ROUW
BESPREEKBAAR TE MAKEN IN HET ONDERWIJS.
Indicator 2.2.1.1 Missing You ontwikkelt een lespakket op maat van kinderen in het
lager onderwijs.
Indicator 2.2.1.2 Missing You ontwikkelt een lespakket op maat van jongeren in het
secundair onderwijs.
Indicator 2.2.1.3 Missing You ontwikkelt een lespakket op maat van jongvolwassenen in
het hoger onderwijs.
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OD 2.3 MISSING YOU ORGANISEERT OPLEIDING VOOR
ONDERWIJSPERSONEEL
Actie 2.3.1 MISSING YOU ONTWIKKELT EEN LEERPROGRAMMA WAARBIJ
ONDERWIJSPERSONEEL WORDT OPGELEID TOT STEUNFIGUUR ROUW EN VERLIES.
Indicator 2.3.1.1 Missing You organiseert infomomenten om zoveel mogelijk
onderwijspersoneel te activeren om steunfiguur te worden.
Indicator 2.3.1.2 Missing You organiseert een ervaringsgerichte opleiding voor
onderwijspersoneel actief in het lager onderwijs.
Indicator 2.3.1.3 Missing You organiseert een ervaringsgerichte opleiding voor
onderwijspersoneel actief in het secundair onderwijs.
Indicator 2.3.1.4 Missing You organiseert een ervaringsgerichte opleiding voor
onderwijspersoneel actief in het hoger onderwijs.
Actie 2.3.2 MISSING YOU BIEDT ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VOOR DE
STEUNFIGUREN ROUW EN VERLIES.
Indicator 2.3.2.1 Missing You organiseert tweejaarlijkse intervisiemomenten voor de
steunfiguren.
Indicator 2.3.2.2 Missing You organiseert een jaarlijkse studiedag waar recent
onderzoek en specifieke vormingen rond rouw op de agenda staan.
Indicator 2.3.2.3 Missing You verleent een adviesfunctie en is bereikbaar om
steunfiguren te ondersteunen bij individuele vragen.

OD 2.4 MISSING YOU DOET AAN BELEIDSBEÏNVLOEDING
Actie 2.4.1 MISSING YOU IJVERT VOOR HET OPNEMEN VAN HET THEMA ROUW IN
CURRICULA ONDERWIJS.
Indicator 2.4.1.1 Het thema rouw wordt opgenomen in de eindtermen van het lager
onderwijs.
Indicator 2.4.1.2 Het thema rouw wordt opgenomen in de eindtermen van het
secundair onderwijs.
Indicator 2.4.1.3 Het thema rouw wordt opgenomen in de ontwikkelingsdoelen van het
kleuteronderwijs.
Indicator 2.4.1.4 Het thema rouw wordt opgenomen in de ontwikkelingsdoelen van het
buitengewoon onderwijs.
Indicator 2.4.1.5 Het thema rouw wordt een vaste waarde in het studieprogramma van
diverse opleidingen binnen de humane wetenschappen in het hoger onderwijs.
Actie 2.4.2 MISSING YOU WERKT SAMEN MET VERSCHILLENDE RELEVANTE ACTOREN
BINNEN ONDERWIJS.
Indicator 2.4.2.1 Missing You heeft gesprekken, adviseert en werkt samen met de
verschillende onderwijskoepels.
Indicator 2.4.2.2 Missing You heeft gesprekken, adviseert en werkt samen met de
leerplancommissies.
Indicator 2.4.2.3 Missing You heeft gesprekken, adviseert en werkt samen met de
overheid op Vlaams niveau.
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SD 3 MISSING YOU FOCUST OP
PROFESSIONALISERING
OD 3.1 MISSING YOU WERKT EEN HELDERE
EXTERNE COMMUNICATIESTRATEGIE UIT
Actie 3.1.1 MISSING YOU BAKENT DUIDELIJKE DOELGROEPEN AF EN MAAKT OP MAAKT
VAN ELKE DOELGROEP EEN COMMUNICATIEPLAN.
Indicator 3.1.1.1 Missing You geeft verder richting aan de boodschap die zij uitdragen.
Indicator 3.1.1.2 Missing You geeft verder richting aan wie zij willen bereiken.
Indicator 3.1.1.3 Missing You brengt in kaart in welke context ze functioneert en wat
daarbij belangrijk is voor externe communicatie.
Actie 3.1.2 MISSING YOU BRENGT DOELGROEP EN STAKEHOLDERS DUIDELIJK IN KAART.
Indicator 3.1.2.1 Missing You onderzoekt welke doelgroepen en stakeholders gebruik
maken van het aanbod, producten en diensten.
Indicator 3.1.2.2 Missing You onderzoekt welke doelgroepen en stakeholders nog geen
gebruik maken van het aanbod, producten en diensten.
Indicator 3.1.2.3 Missing You onderzoekt welke doelgroepen en stakeholders zij nog wil
bereiken en toeleiden naar het aanbod, producten en diensten.
Indicator 3.1.2.4 Missing You onderzoekt wat potentiële doelgroepen en stakeholders
nodig hebben zodat zij beter bereikt en toegeleid kunnen worden naar het aanbod,
producten en diensten.
Actie 3.1.3 MISSING YOU OPTIMALISEERT HAAR AANBOD, PRODUCTEN EN DIENSTEN.
Indicator 3.1.3.1 Missing You brengt haar aanbod, producten en diensten in kaart.
Indicator 3.1.3.2 Missing You bepaalt welk aanbod, product en dienst op welke
doelgroep of stakeholder gericht is.
Indicator 3.1.3.3 Missing You zorgt ervoor dat het aanbod, producten en diensten
afgestemd zijn op de geïdentificeerde noden van de doelgroep en stakeholders.
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OD 3.2 MISSING YOU BEPAALT EEN CONCREET
FINANCIERINGSBELEID
Actie 3.2.1 MISSING YOU KIEST VOOR ADEQUATE FONDSENWERVINGSSTRATEGIEËN.
Indicator 3.2.1 Missing You bepaalt haar solvabiliteit.
Indicator 3.2.2 Missing You maakt een risico-inschatting op.
Indicator 3.2.3 Missing You brengt alle huidige inkomstbronnen in kaart.
Indicator 3.2.4 Missing You brengt alle mogelijke financieringsopties in kaart.
Indicator 3.2.5 Missing You stuurt strategisch bij in het bepalen van
financieringsmogelijkheden.
Actie 3.2.2 MISSING YOU LAAT ZICH ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN DOOR EXPERTS.
Indicator 3.2.2.1 Missing You werft een voltijdse fondsenwerver aan.
Indicator 3.2.2.2 Missing You laat zich ondersteunen door externe consultants om zo
tot een duurzame fondsenwervingsstrategie te komen.
Actie 3.2.3 MISSING YOU STREEFT NAAR ERKENNING EN SUBSIDIËRING DOOR DE
VLAAMSE OVERHEID.
Indicator 3.2.3.1 Missing You doet aan dataregistratie- en verzameling om zicht te
krijgen op haar bereik.
Indicator 3.2.3.2 Missing You zorgt ervoor dat zij voldoet aan de
erkenningsvoorwaarden van het Departement Jeugd van de Vlaamse overheid om
erkend te worden als landelijk georganiseerde jeugdvereniging of als vereniging
informatie en participatie.
Indicator 3.2.3.3 Missing You dient in 2024 een erkenningsaanvraag in bij het
Departement Jeugd van de Vlaamse overheid om erkend te worden als landelijk
georganiseerde jeugdvereniging of als vereniging informatie en participatie.

OD 3.3 MISSING YOU ZET IN OP VERDERE
PROFESSIONALISERING VAN HET PERSONEELSBELEID

Actie 3.3.1 MISSING YOU ZET IN OP EEN DUURZAAM HR-BELEID.
Indicator 3.3.1.1 Missing You voorziet duidelijke functie- en taakomschrijvingen voor
haar medewerkers.
Indicator 3.3.1.2 Missing You implementeert een transparant governance model.
Indicator 3.3.1.3 Missing You implementeert heldere escalatieprocedures.
Indicator 3.3.1.4 Missing You onderzoekt het aanbieden van extralegale voordelen aan
haar personeel.
Indicator 3.3.1.5. Missing You werkt een evaluatie- en waarderingsbeleid uit voor haar
medewerkers.
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ACTIE 3.3.2 MISSING YOU VERANKERT HET MODEL VAN DUURZAME MOTIVATIE BINNEN
HAAR PERSONEELSBELEID.
Indicator 3.3.2.1 Missing You zet in op autonomie van haar personeel door meer
dialoog te creëren op diverse overlegmomenten.
Indicator 3.3.2.2 Missing You zet in op verbondenheid door regelmatige waardering en
dankbaarheid te tonen voor de inzet van haar personeel en door een goede
omkadering te voorzien.
Indicator 3.3.2.3 Missing You zet in op competentie door persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren via opleidingen, supervisies en ondersteuning.
Actie 3.3.3 MISSING YOU HEEFT OOG VOOR HET WELBEVINDEN VAN HAAR PERSONEEL.
Indicator 3.3.3.1 Missing You stelt een ombuds- en vertrouwenspersoon aan.
Indicator 3.3.3.2 Missing You bevraagt jaarlijks haar personeel via een
tevredenheidsenquête.
Indicator 3.3.3.3 Op basis van de resultaten van de tevredenheidsenquête wordt een
actieplan opgesteld, teneinde eventuele pijnpunten weg te werken en het
welbevinden van het personeel te verbeteren.

OD 3.4 MISSING YOU WENDT NODIGE ICT-TOOLS AAN
OM HAAR WERKING TE OPTIMALISEREN
Actie 3.4.1 MISSING YOU IMPLEMENTEERT EEN CRM-SYSTEEM.
Indicator 3.4.1.1 Missing You koopt CRM-software aan om aan efficiënte
dataverzameling te doen.
Indicator 3.4.1.2 Missing You voorziet een opleiding voor personeel en vrijwilligers.
Indicator 3.4.1.3 Missing You houdt haar database maandelijks up-to-date.
Indicator 3.4.1.4 Missing You laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door een
specialist.
Actie 3.4.2 MISSING YOU INTRODUCEERT EEN SERVER.
Indicator 3.4.2.1 Missing You maakt gebruik van een server als platform voor informatie
uitwisseling tussen vrijwilligers onderling.
Indicator 3.4.2.2 Missing You maakt gebruik van een server als platform voor
informatie uitwisseling tussen personeelsleden.
Indicator 3.4.2.3 Missing You maakt gebruik van een server als platform voor
informatie uitwisseling tussen personeelsleden en vrijwilligers.
Indicator 3.4.2.4 Missing You laat zich hierbij adviseren en ondersteunen door een
specialist.
Actie 3.4.3 MISSING YOU VOORZIET OPLEIDING ICT-TOOLS.
Indicator 3.4.3.1 Missing You voorziet opleiding voor nieuwe en huidige vrijwilligers in
het gebruik van ICT-tools.
Indicator 3.4.3.2 Missing You voorziet opleiding voor personeel in het gebruik van ICTtools.

23

SD 4 MISSING YOU ZET IN OP
VRIJWILLIGERSGROEI,
-BEHOUD EN -ZORG
OD 4.1 MISSING YOU ZET IN OP VRIJWILLIGERSGROEI
Actie 4.1.1 MISSING YOU ORGANISEERT JAARLIJKS 2 WERVINGSCAMPAGNES VOOR
NIEUWE VRIJWILLIGERS.
Indicator 4.1.1.1 Missing You ontwikkelt jaarlijks een wervingsplan voor nieuwe
vrijwilligers.
Indicator 4.1.1.2 Missing You zet meer in op rekrutering via huidige vrijwilligers.
Indicator 4.1.1.3 Missing You heeft jaarlijks promotiemateriaal ter ondersteuning van de
wervingscampagne.
Indicator 4.1.1.4 Missing You werft vrijwilligers via verschillende kanalen met als
uiteindelijke doel de diversiteit en heterogeniteit van de vrijwilligersploeg te
vergroten.
Indicator 4.1.1.5 Missing You optimaliseert het kennismakingsgesprek.
Indicator 4.1.1.6 Missing You voert een kennismakingsgesprek met elke kandidaatvrijwilliger.
Indicator 4.1.1.7 Missing You verwelkomt jaarlijks minstens 20 nieuwe vrijwilligers.
Actie 4.1.2 MISSING YOU TREKT MEER DIVERSE VRIJWILLIGERSPROFIELEN AAN.
Indicator 4.1.2.1 Missing You streeft naar een meer heterogene groep vrijwilligers op
vlak van leeftijd.
Indicator 4.1.2.2 Missing You heeft minstens één vaste logistieke vrijwilliger in de
vrijwilligerspool.
Indicator 4.1.2.3 Missing You heeft minstens één vaste administratieve vrijwilliger in de
vrijwilligerspool.
Indicator 4.1.2.4 Missing You heeft een promoteam bestaande uit vrijwilligers.
Actie 4.1.3 MISSING YOU ZET IN OP VRIJWILLIGERSBEHEER
Indicator 4.1.3.1 Missing You stelt jaarlijks de nota vrijwilligersbeheer op.
Duiding: Deze nota vrijwilligersbeheer brengt in kaart hoeveel nieuwe vrijwilligers
er in welke regio en voor welk contactkanaal werden aangetrokken, hoeveel
vrijwilligers er dat jaar hun engagement stopzetten en omwille van welke reden,
wat de leeftijd/het geslacht is van de actieve vrijwilligers, de regionale verschillen
Indicator 4.1.3.2 Missing You stelt jaarlijks een actieplan vrijwilligersbeheer op naar
aanleiding van de conclusies uit de nota vrijwilligersbeheer.
i
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OD 4.2 MISSING YOU ZET IN OP VRIJWILLIGERSBEHOUD
Actie 4.2.1 MISSING YOU ONTWIKKELT EEN VRIJWILLIGERSONTHAALBROCHURE.
Indicator 4.2.1.1 Iedere vrijwilliger ontvangt de vrijwilligersbrochure.
Duiding: In deze brochure krijgt de nieuwe vrijwilliger een duidelijk overzicht van
alle communicatielijnen, communicatiekanalen, verwachtingen, praktische
informatie,...
Indicator 4.2.1.2 De vrijwilligersbrochure wordt twee keer per jaar nagekeken en
aangepast naar de huidige situatie.
Actie 4.2.2 MISSING YOU ORGANISEERT EEN BASISOPLEIDING EN PERMANENTE
VORMING VOOR IEDERE VRIJWILLIGER.
Indicator 4.2.2.1 Missing You organiseert twee keer per jaar de vorming ‘Kennismaking
met Missing You” voor alle nieuwe vrijwilligers.
Indicator 4.2.2.2 Missing You organiseert twee keer per jaar de basisopleiding voor
praatgroepbegeleiders.
Indicator 4.2.2.3 Missing You organiseert jaarlijks een opleidingsweekend voor
rouwkampbegeleiders.
Indicator 4.2.2.4 Missing You organiseert twee keer per jaar een permanente vorming
rond rouwgerelateerde thema’s, waarvan vrijwilligers verplicht één vorming per jaar
moeten volgen.
Indicator 4.2.2.5 Missing You organiseert twee keer per jaar supervisie voor
praatgroepbegeleiders, waarvan praatgroepbegeleiders verplicht één supervisie per
jaar moeten volgen.
Indicator 4.2.2.6 Missing You organiseert supervisiemomenten voor kampbegeleiders
tijdens het kamp, die kampbegeleiders verplicht moeten volgen.
Indicator 4.2.2.7 Missing You organiseert een supervise-terugkommoment voor
kampbegeleiders, maximaal 2 maanden na het kamp.
Indicator 4.2.2.8 Missing You geeft getuigschriften voor iedere gevolgde opleiding aan
zijn vrijwilligers.
Indicator 4.2.2.9 Missing You past het basispakket van opleidingen regelmatig aan.
Actie 4.2.1 MISSING YOU MAAKT WERK VAN INTERNE COMMUNICATIE.
Indicator 4.2.3.1 Elke nieuwe vrijwilliger krijgt toegang tot de nodige informatie via de
vrijwilligersbrochure.
Indicator 4.2.3.2 Elke nieuwe vrijwilliger is op de hoogte van de werking van de
organisatie en communicatielijnen en -kanalen via de verplichte vorming
“Kennismaking met Missing You”.
Indicator 4.2.3.3 Elke nieuwe vrijwilliger krijgt toegang tot een eigen mailbox en de
Missing You-server.
Indicator 4.2.3.4 Minstens viermaal per jaar wordt een interne nieuwsbrief verstuurd
naar alle vrijwilligers.
Indicator 4.2.3.5 Missing You organiseert jaarlijks een Missing You-vrijwilligersdag.
Duiding: Op deze Missing You-vrijwilligersdag komen de vrijwilligers uit alle
regio’s bijeen. Het jaarrapport van Missing You wordt er aan de vrijwilligers
gepresenteerd waarbij ruimte wordt gemaakt voor interactie en betrokkenheid,
er staat een ontspannende activiteit op het programma en er is tijd voor
informeel ontmoeten,...
Indicator 4.2.3.6 Regioverantwoordelijken van Missing You voorzien minstens
tweemaal per jaar een vergadering per regio (provincie), waar lokale informatie
gedeeld wordt.
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OD 4.3 MISSING YOU ZET IN OP VRIJWILLIGERSZORG
Actie 4.3.1 MISSING YOU MISSING YOU HEEFT OOG VOOR TEVREDENHEID VAN
VRIJWILLIGERS.
Indicator 4.3.1.1 Missing You bevraagt jaarlijks al zijn vrijwilligers via een
tevredenheidsenquête.
Indicator 4.3.1.2 De resultaten van de tevredenheidsenquête worden opgenomen in de
nota vrijwilligersbeheer en het bijhorende actieplan.
Actie 4.3.2. MISSING YOU VERANKERT HET MODEL VAN DUURZAME MOTIVATIE
IN HET VRIJWILLIGERSBELEID.
Duiding: De universele psychologische basisbehoeften aan Autonomie,
Verbondenheid en Competentie vormen de basis van het model
van duurzame motivatie.
Indicator 4.3.2.1 Missing You zet in op autonomie van zijn vrijwilligers door meer
dialoog te creëren op diverse overlegmomenten.
Indicator 4.3.2.2 Missing You zet in op autonomie van zijn vrijwilligers door vrijwilligers
zelf te laten bepalen welke rollen en verantwoordelijkheden zij op zich nemen en
toont zich flexibel als deze invulling wijzigt.
Indicator 4.3.2.3 Missing You zet in op verbondenheid door een talentgericht en
persoonlijk kennismakingsgesprekken bij de start van het vrijwilligerswerk.
Indicator 4.3.2.4 Missing You zet in op verbondenheid door regelmatige waardering
en dankbaarheid te tonen voor de inzet van vrijwilligers en door een goede
omkadering te voorzien.
Indicator 4.3.2.5 Missing You zet in op competentie door talenten te bevragen en deze
in te zetten binnen diverse domeinen van de organisatie.
Indicator 4.3.2.6 Missing You zet in op competentie door duidelijkheid te creëren via
uitgewerkte vrijwilligersrollen en bijhorende verantwoordelijkheden.
Indicator 4.3.2.7 Missing You zet in op competentie door persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren via opleidingen, supervisies en ondersteuning.
ACTIE 4.3.3 MISSING YOU ZORGT VOOR EEN GOEDE OMKADERING VOOR DE
VRIJWILLIGERS.
Indicator 4.3.3.1 Elke nieuwe vrijwilliger van Missing You ontvangt een getuigschrift na
1 jaar actief te begeleiden.
Indicator 4.3.3.2 Vrijwilligers die reeds lange tijd actief zijn (5 jaar, 10 jaar, 15 jaar,...)
krijgen een getuigschrift en attentie.
Indicator 4.3.3.3 Missing You participeert jaarlijks aan de week van de vrijwilliger.
Indicator 4.3.3.4 Elke provincie beschikt over een jaarlijks budget voor vrijwilligerszorg.
Indicator 4.3.3.5 Missing You voorziet regelmatig in attenties voor de vrijwilligers.
Indicator 4.3.3.6 Missing You vergoedt vrijwilligers voor de gemaakte vervoersonkosten
voor vergaderingen en vormingen, en raadt daarbij het gebruik van openbaar vervoer
en carpoolen aan.
Indicator 4.3.3.7 Missing You organiseert jaarlijks een Missing You-vrijwilligersdag
Duiding: Op deze Missing You-vrijwilligersdag staat participatie en verbinding
centraal.
Indicator 4.3.3.8 Vrijwilligers kunnen terecht bij een ombudspersoon bij moeilijkheden.
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SD 5 MISSING YOU MAAKT ZICH
VERDER BEKEND IN HEEL
VLAANDEREN
OD 5.1 MISSING YOU MAAKT ZICH BEKEND NAAR ALLE
ROUWENDE KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN IN VLAANDEREN
Actie 5.1.1 MISSING YOU HOUDT DE WEBSITE WWW.MISSINGYOU.BE ACTUEEL.
Indicator 5.1.1.1 De informatie op de website wordt maandelijks geactualiseerd.
Indicator 5.1.1.2 www.missingyou.be heeft jaarlijks 150.000 paginaweergaves.
Duiding: In 2020 behaalde Missing You 99.119 paginaweergaves.
Actie 5.1.2 MISSING YOU HEEFT PROMOTIEMATERIAAL EN ZORGT VOOR EEN RUIME
VERSPREIDING.
Indicator 5.1.2.1 Missing You verspreidt jaarlijks flyers en posters in heel Vlaanderen om
zijn aanbod bekend te maken.
Indicator 5.1.2.2 Missing You ontwikkelt een bekendmakingsgadget om op
evenementen uit te delen aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Indicator 5.1.2.3 Missing You ontwikkelt een promofilmpje over de organisatie in een
stijl die jongeren aanspreekt.
Actie 5.1.3 MISSING YOU VERSCHIJNT REGELMATIG IN DE MEDIA.
Indicator 5.1.3.1 Missing You verschijnt jaarlijks in vijf artikels in kranten en tijdschriften.
Indicator 5.1.3.2 Missing You verschijnt minstens twee keer per jaar met interviews op
radio en televisie.
Actie 5.1.4 MISSING YOU ZET IN OP ZICHTBAARHEID VIA SOCIALE MEDIA.
Indicator 5.1.4.1 Missing You bereikt 6000 aantal volgers via Facebook.
Duiding: In 2020 had Missing You 4996 volgers op Facebook.
Indicator 5.1.4.2 Missing You bereikt 1000 aantal volgers via Instagram.
Duiding: In 2020 had Missing You 509 volgers op Instagram.
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OD 5.2 MISSING YOU MAAKT ZICH BEKEND BIJ OUDERS,
OPVOEDERS EN PROFESSIONELEN DIE BEHOREN TOT
DE CONTEXT VAN ROUWENDE KINDEREN, JONGEREN
EN JONGVOLWASSENEN
Actie 5.2.1 MISSING YOU INFORMEERT DE CONTEXT VAN ROUWENDE KINDEREN,
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN OVER HET AANBOD.
Indicator 5.2.1.1 Missing You doet jaarlijks een mailing naar alle onderwijsinstellingen in
Vlaanderen om het aanbod bekend te maken.
Indicator 5.2.1.2 Missing You verspreidt vier keer per jaar een externe nieuwsbrief en
heeft tegen 2025 minstens 2000 geabonneerden.
Indicator 5.2.1.3. Missing You verschijnt jaarlijks in minstens 5 (online) nieuwsbrieven
van andere organisaties
Actie 5.2.2 MISSING YOU BEREIKT VIA NIEUWE PARTNERSCHAPPEN DE CONTEXT VAN
ROUWENDE KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN.
Indicator 5.2.2.1 Missing You verspreidt flyers en posters via een netwerk van
begrafenisondernemers.
Indicator 5.2.2.2 Missing You verspreidt flyers en posters via een netwerk van
huisartsen en ziekenhuizen.
Indicator 5.2.2.3 Missing You verspreidt flyers en posters via JAC, CAW, CLB, Huis van
het Kind, Huis van de Mens,...

OD 5.3 MISSING YOU VRAAGT AANDACHT VOOR DE
SPECIFIEKE NODEN VAN ROUWENDE KINDEREN,
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN
Actie 5.3.1 MISSING YOU DOET AAN OPINIEMAKERIJ.
Indicator 5.3.1.1 Missing You schrijft minstens twee opiniestukken per jaar, waarbij
ingegaan wordt op de actualiteit.
Indicator 5.3.1.2 Missing You schrijft vier blogs waarbij wetenschappelijk onderzoek
rond rouw wordt vertaald naar de praktijk.
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OD 5.4 MISSING YOU ZET AMBASSADEURS EN
STORYTELLING IN OM MEER ROUWENDE KINDEREN,
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN TE BEREIKEN
Actie 5.4.1 MISSING YOU REKRUTEERT AMBASSADEURS DIE ZICH INZETTEN VOOR ONZE
ORGANISATIE.
Indicator 5.4.1.1 Missing You spreekt vijf Bekende Vlamingen aan die een
ambassadeurschap op zich willen nemen.
Indicator 5.4.1.2 Missing You zet twee rouwende kinderen, twee jongeren en twee
jongvolwassenen in als lotgenotenambassadeurs, dit met een engagement van
beperkte duur.
Indicator 5.4.1.3 Missing You activeert alumni vrijwilligers en zet hen in als begeesterde
vertegenwoordigers van onze vereniging.
Indicator 5.4.1.4 Missing You activeert alumni deelnemers en zet hen in als
begeesterde vertegenwoordigers van onze vereniging.
Actie 5.4.2 MISSING YOU WERKT EEN AMBASSADEURSPROGRAMMA UIT.
Indicator 5.4.2.1 Missing You biedt opleiding en coaching aan zijn ambassadeurs.
Indicator 5.4.2.2 Missing You brengt de lotgenoten-ambassadeurs minstens drie keer
per jaar samen.
Indicator 5.4.2.3 De BV-ambassadeurs dragen hun ambassadeurschap uit op officiële
momenten en bij mediagelegenheden en zijn zo spreekbuis voor onze organisatie.
Indicator 5.4.2.4 De lotgenotenambassadeurs verwoorden en verbeelden hun
rouwtraject via storytelling en zijn zo good-practice-voorbeelden voor rouwende
kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
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SD 6 MISSING YOU GAAT NIEUWE
DUURZAME PARTNERSCHAPPEN AAN EN
VERSTEVIGT
DE HUIDIGE
OD 4.1
PARTNERRELATIES
OD 6.1 MISSING YOU WERKT SAMEN MET
PARTNERORGANISATIES OP NATIONAAL NIVEAU
Actie 6.1.1 MISSING YOU BOUWT HET NETWERK VAN INHOUDELIJKE
PARTNERSCHAPPEN VERDER UIT EN VERSTERKT HUIDIGE SAMENWERKINGEN.
Indicator 6.1.1.1 Missing You maakt deel uit van minstens twee overlegstructuren met
andere organisaties.
Indicator 6.1.1.2 Missing You is lid van ‘Verbinding in Verlies’, een verbindende
community van hulpverleners die werken rond het thema rouw, wat van belang is
voor doorverwijzingen.
Indicator 6.1.1.3 Missing You gaat actief op zoek naar samenwerkingen met
wetenschappelijke instellingen en partnerorganisaties voor kwalitatief onderzoek rond
onze doelgroep.
Indicator 6.1.1.4 Missing You promoot de eigen organisatie via partners.
Actie 6.1.2 MISSING YOU BOUWT HET NETWERK VAN DIENSTVERLENENDE
PARTNERSCHAPPEN VERDER UIT EN VERSTERKT HUIDIGE SAMENWERKINGEN.
Indicator 6.1.2.1 Missing You geniet van gratis locaties voor de praatgroepen, dankzij
samenwerking met verschillende organisaties.
Indicator 6.1.2.2 Missing You geniet van intervisoren, dankzij samenwerking met Kom
Op Tegen Kanker.
Actie 6.1.3 MISSING YOU BOUWT HET NETWERK VAN FINANCIËLE PARTNERSCHAPPEN
VERDER UIT EN VERSTERKT HUIDIGE SAMENWERKING.
Indicator 6.1.3.1 Missing You schrijft vijf projectdossiers om financiering te behouden
en te bekomen bij huidige partners.
Indicator 6.1.3.2 Missing You schrijft vijf projectdossiers om financiering te bekomen bij
nieuwe partners.
Indicator 6.1.3.3 Missing You zoekt naar nieuwe financiële partners zowel binnen
overheid als private sector.
Indicator 6.1.3.4 Missing You werft een fondsenwerver aan die de uitbouw van
financiële partnerschappen op zich neemt.
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HIER BEGRIJPEN
ZE HOE JE JE
VOELT, HOE
EMOTIES PLOTS
KUNNEN
OPKOMEN, HOE
HET VOELT OM
DE GROND
ONDER JE
VOETEN TE
VOELEN
WEGSCHUIVEN,...
Vrijwilligster Jente

