
Lokale coördinator B.K.K.S

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds vzw (B.K.K.S) 
steunt gezinnen met een kind(*) dat getroffen wordt door kanker.

Onze fundamentele hoofdpijlers 
- Financiële steun verlenen afgestemd op de noden van het gezin.
- Het organiseren van ontspanning en verwenmomenten voor de jonge 

kankerpatient en zijn familie.
- Diverse sociale noden en aspecten in kaart brengen en tegemoet komen 

waar dat kan.
- Het ondersteunen van projecten en initiatieven die bijdragen aan het welzijn 

(en basis comfort/behoeften) van de jonge kankerpatient en zijn directe 
omgeving.

(*) = van baby tot jong volwassen

Jouw missie
Als lokale regiocoördinator treedt jij op als vertegenwoordiger/promotor van het 
Belgisch Kinder Kanker Steunfonds (B.K.K.S) voor jouw gemeente/regio.
Je behartigt de missie en doelstellingen van B.K.K.S bekijkt de mogelijkheden en 
opportuniteiten voor B.K.K.S in jouw directe omgeving en gemeente.



Vertegenwoordiger  en promotor van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds 
● Jij bent het gezicht van B.K.K.S  binnen jouw directe omgeving/gemeente. 
● Je vertegenwoordigt B.K.K.S  op diverse plaatsen en momenten t.a.v. van 

diverse doelgroepen en fungeert als referentiepersoon op het terrein.
● Je verzekert dat het netwerk binnen jouw gemeente  geïnformeerd is over de 

initiatieven en acties van B.K.K.S
● Je informeert  B.K.K.S  van de activiteiten en mogelijkheden in jouw 

gemeente. 

Netwerking
 Contacten opzoeken, onderhouden en activeren/ benutten van het lokaal

netwerk.
 Het zoeken van lokale vrijwilligers voor jouw team te vormen en uit te breiden.

Dit met als doel;
Het genereren van naamsbekendheid B.K.K.S en haar doelstellingen
het contacteren en onderhouden van diverse lokale contacten (gemeente, 
verenigingen, serviceclubs,...

 Profiel
● Je hebt aanleg voor netwerking en of sociale contacten te leggen en/of 

onderhouden.
● Je luistervaardigheid en interesse in je gesprekspartner helpen je om noden 

en opportuniteiten te detecteren.
● Je hebt oog voor de noden op het terrein alsook voor de doelstellingen van 

onze vereniging.
● Je beschikt over een basis dosis organisatie-en planning talent.
● Je  hebt geen probleem  met nederlandse communicatie.
● Je hebt  kennis van het werken met een pc.
● Je hebt (of kan zorgen) voor een eigen vervoer en vindt het leuk om af en toe 

op de baan te zijn.
● Je kan je vinden missie van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds.



Ons aanbod

Wij bieden:
● De mogelijkheid om van thuis uit een gedeelte van je vrije tijd op een sociale, 

boeiende en uiterst gevarieerd manier in te vullen = FEEL GOOD.
● De kans om mee te werken aan het project van het Belgisch Kinder Kanker 

Steunfonds met een reële impact op gezinnen met een kind, getroffen door 
kanker. 

● Je maakt deel uit van een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers.
● Je zet je in voor een organisatie met groot maatschappelijk belang.
● En last but not least; een team met toffe en gedreven collega’s!

Indien jij hierin ook wilt bijdragen om onze organisatie en onze 
doelstellingen lokaal mee te ondersteunen, en een gedeelte van je 

vrije tijd in te zetten om onze organisatie en de gezinnen met een kind
getroffen door kanker (lokaal) te ondersteunen.

Kan je jezelf kandidaat stellen voor onze vrijwilligers vacature van 
lokale regiocoördinator, en groei samen met ons mee in jouw regio!

Hoe kandidaad stellen?
 Kandidaat stellen via de opengestelde vacature
 Mailen naar de vrijwilligerscoordinator B.K.K.S.

 Lambrechts Nicky
 Nicky.lambrechts@bkks.be

Wij, namens de hele organisatie, danken u alvast voor uw interesse, 
hopelijk mogen/kunnen wij u snel tot ons team verwelkomen!

mailto:Nicky.lambrechts@bkks.be

