
VACATURE: REGIO VERANTWOORDELIJKE VLAAMS-BRABANT                                        

 

Missing You vzw is een organisatie voor rouwende kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen (van 6 tot 30 jaar). Onze 

activiteiten, hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers, 

bestaan uit het begeleiden van lotgenotencontact in 

rouwgroepen, op de ontmoetingsdag en op ons rouwkamp 

en –weekenden. Daarnaast willen we ook het 

maatschappelijke taboe rond rouw doorbreken en 

beschikken we over een educatief aanbod voor het netwerk 

van jonge rouwenden, zoals familie, (toekomstige) 

leerkrachten, opvoeders, begeleiders, jeugdbewegingen enz.  

 

 

 

Regioverantwoordelijke 

We zijn op zoek naar een dynamische vrijwilliger die de functie van regioverantwoordelijke voor 

Vlaams-Brabant mee wil opnemen. Deze functie is een duo baan, waarbij je nauw zal 

samenwerken met de huidige regioverantwoordelijke op administratief en organisatorisch vlak. 

Missing You regioverantwoordelijken zijn het aanspreekpunt voor de deelnemers en de 

vrijwilligers van de Missing You rouwgroepen in hun regio en maken deel uit van een nationaal 

team van tien regioverantwoordelijken (2 per provincie), onder leiding van de 

vrijwilligerscoördinator. 

 

Taakomschrijving 

Als mede-regioverantwoordelijke in Vlaams-Brabant zal je verschillende administratieve en 

organisatorische taken opnemen:  

● Vragen van vrijwilligers beantwoorden (zo frequent mogelijk). 

● Nakijken en opvolgen van de regionale Missing You-mailbox (min. 3x/week). 

● Administratie verzorgen (verslag van regiovergaderingen etc.) 

● Co-organiseren van bijeenkomsten met de lokale vrijwilligers teams (2x/jaar). 

● Deelnemen aan Missing You overlegmomenten en intervisie sessies (4x/jaar). 

 

Profiel  

● Je kan je vinden in de visie van Missing You en hebt voeling met het thema “rouw”. 
● Je bent een organisatietalent met uitstekende time management skills. 

● Je hebt goede administratieve vaardigheden en werkt vlot met ICT programma's. 



● Je communiceert op een motiverende, verbindende en empathische manier. 

● je bent meerdere uren per week beschikbaar, ook soms ‘s avonds en in het weekend, voor je 
taken binnen de regio. 

● Je woont in Vlaams-Brabant (bij voorkeur in de omgeving van Leuven) en bent bereid je af 

en toe te verplaatsen. 

● Je bent bereid tot actieve deelname aan Missing You overlegmomenten. 

● Je bent bereid een langdurig engagement aan te gaan van min. twee jaar om de continuïteit 

en opvolging van de werking te kunnen garanderen. 

 

Aanbod 

● Een zinvol engagement waarin je bijdraagt tot ondersteuning van jonge rouwenden. 

● Een collega-regioverantwoordelijke die je een warm welkom zal heten. 

● Een enthousiast team van 80 Missing You vrijwilligers (een 10-tal in jouw regio). 

● Basisopleiding in rouw en verlies en bijkomende interne vormingen.  

● Ondersteuning en coaching door de vrijwilligerscoördinator. 

● Informele ontmoetingsmomenten met andere leden van het Missing You team. 

● Een onbezoldigd vrijwilligerscontract met onkosten- en kilometervergoeding (auto, fiets, 

openbaar vervoer) en vrijwilligersverzekering. 

 

Hoe solliciteren?  

Solliciteren met cv en motivatiebrief kan via wordvrijwilliger@missingyou.be  

Heb je vragen over de functie of onze werking? Stel deze dan aan onze  vrijwilligerscoördinator 

Inge De Leeuw via ingedeleeuw@missingyou.be of 0488 85 75 61. 
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