
 
Vacature: Vrijwilliger(s) schoonmaakhulp  
 
SOS Dolfijn is een natuur- en noodhulporganisatie die zich inzet voor de bescherming 

en het behoud van walvisachtigen in de Noordzee. Een team van experts staat dag 
en nacht paraat om hulp te bieden aan bruinvissen, dolfijnen en walvissen in nood 
langs de Nederlandse kust en omringende landen. Onderdeel van deze hulp is de 

zorg en rehabilitatie geboden in het specialistische opvangcentrum. Individuele 
dieren krijgen zo een tweede kans in de natuur.  

 
In 2017 heeft SOS Dolfijn de voormalige locatie in Harderwijk verlaten. Op Landgoed 

Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna is de afgelopen tijd gebouwd 

aan een nieuw educatief walvisopvangcentrum. Daar heeft SOS Dolfijn per april 2022 

de activiteiten weer volledig herpakt.  

 

Naast het bieden van noodhulp zet SOS Dolfijn zich ook in voor de bescherming van 

walvisachtigen in de Noordzee. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek, 

educatie en maatschappelijke actie. Wetenschappelijk onderzoek helpt om de 

populatie in het wild beter te begrijpen. Maar er is meer nodig. Door mensen de 

walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen en waarderen, wil SOS 

Dolfijn ook zorg en bijdrage vanuit de maatschappij stimuleren. Samen zorgen voor 

gezonde populaties walvisachtigen en een Noordzee waar mensen middels duurzaam 

gebruik nog lang van kunnen genieten.  

SOS Dolfijn bestaat uit een team van deskundigen en bijna 100 enthousiaste 
vrijwilligers verdeeld over de verschillende afdelingen.  

 
Ter ondersteuning van de bovengenoemde activiteiten is SOS Dolfijn op zoek naar 
vrijwilligers die helpen in de dagelijkse schoonmaak.  
 
Functieomschrijving  
Het educatiecentrum van SOS Dolfijn is dagelijks geopend voor de bezoekers van 

Landgoed Hoenderdaell. Tientallen mensen lopen er dagelijks in en uit en bedienen 
de verschillende spelonderdelen. Dit vraagt om dagelijks onderhoud en schoonmaken 

van deze ruimte. Denk hierbij aan afnemen onderdelen, het lappen van ramen, 
schoonmaken toiletruimten en vegen en dweilen van de vloer. Dit alles met uniek 
zicht op de dieren die verzorgd worden in het naastgelegen opvangcentrum.  

 
Functie eisen:  

• Flexibel beschikbaar 

• Punctueel  



• Oog voor detail 

 

Wij bieden:  

• De kans om jouw kennis met betrekking tot walvissen te vergroten  

• Deel uitmaken van een unieke, groeiende organisatie die zich inzet voor 
walvissen 

• Geen reiskostenvergoeding 
 
 

Sollicitatieprocedure: Interesse? Solliciteren is mogelijk door jouw motivatie en CV 

toe te sturen aan Annemarie van den Berg via: info@sosdolfijn.nl. 

Naar aanleiding van jouw motivatiebrief en CV volgt of een uitnodiging voor een 

sollicitatiegesprek of een afwijzing. Na een positief kennismakingsgesprek volgt een 

meeloopdag.  

 
Deel educatieruimte in Anna Paulowna 
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