
Rouwgroepbegeleiders kindergroep/jongerengroep Hasselt 

Missing You vzw is een organisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (van 6 tot 

30 jaar) die iemand verloren zijn. Onze activiteiten bestaan uit het begeleiden van 

lotgenotencontact in maandelijkse (creatieve) rouwgroepen in alle Vlaamse provincies, op 

de jaarlijkse ontmoetingsdag en op ons rouwkamp en -weekend. Daarnaast willen we ook 

het maatschappelijke taboe rond rouw doorbreken en beschikken we over een educatief 

aanbod voor het persoonlijk en professioneel netwerk van jonge rouwenden, zoals familie, 

leerkrachten, jeugdbewegingen,…  Onze werking wordt hoofdzakelijk gedragen door 

vrijwilligers, ondersteund door een klein team van vaste medewerkers. 

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 rouwgroep begeleider 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 werking in Hasselt zijn we op zoek naar een persoon die op vrijwillige basis, 1 keer 

per maand, een rouwgroep voor kinderen en jongeren willen helpen begeleiden. 

Profiel 

 Je kan je vinden in de visie en missie van Missing You 

 Je hebt een groot hart voor kinderen en 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 kinderen en jongeren is een pluspunt  

 Je kan je 1 keer per maand op zondagochtend van 10u-12u vrij maken 

 Je beheerst de Nederlandse taal. 

 Je woont bij voorkeur in de omgeving van Hasselt. 

 Je wil een engagement aangaan van minstens twee jaar, bij voorkeur langer, om 

continuïteit en opvolging van de rouwgroepen te kunnen garanderen 

Aanbod 

 Een warm en enthousiast team van 80 Missing You vrijwilligers (een tiental in regio 

Limburg). 

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

 Basisopleiding in rouw en verlies en bijkomende interne vormingen voor rouwgroep 

begeleiders.  

 Ondersteuning en coaching door de regioverantwoordelijke en de nationale 

vrijwilligerscoördinator. 

 Meerdere informele ontmoetingsmomenten per jaar met het Missing You team. 



 Een onbezoldigd vrijwilligerscontract met onkosten- en kilometervergoeding (auto, 

fiets, openbaar vervoer) en vrijwilligersverzekering. 

Aanmelden voor deze specifieke vrijwilligers vacature kan 

via wordvrijwilliger@missingyou.be. Met vragen vooraf kan je terecht bij de 

vrijwilligerscoördinator: ingedeleeuw@missingyou.be 

Onze vrijwilligerscoördinator neemt daarna contact met jou op om een gesprek in te 

plannen. Tijdens dit intake gesprek, waar ook de regioverantwoordelijke aanwezig is, 

worden wederzijdse verwachtingen besproken om te zien hoe deze op elkaar kunnen 

worden afgestemd.  
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