Vacature: Vrijwilliger Dierzorg
SOS Dolfijn is een non-profit organisatie die zich inzet wilde populaties bruinvissen en
andere walvissoorten en hun natuurlijk leefmilieu te beschermen en te behouden. De
primaire activiteit van SOS Dolfijn is het bieden van hulp bij in noodgeraakte walvissen,
dolfijnen en bruinvissen.
SOS Dolfijn richt zich voornamelijk op de bruinvis, de meest voorkomende walvissoort in
onze eigen Noordzee. Wanneer de bruinvissen of andere kleine walvisachtigen op de
kust stranden, vangt Stichting SOS Dolfijn deze dieren in veel gevallen op. Doel van de
opvang en rehabilitatie is het dier weer terug te brengen naar zee.
Daarnaast levert SOS Dolfijn een bijdrage aan de bescherming en het behoud van
walvisachtigen in de Noordzee. Dit gebeurt o.a. door middel van educatie en het
faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
Opvang en rehabilitatie
Jaarlijks worden er door SOS Dolfijn ongeveer 5-10 bruinvissen opgevangen en een
enkele keer een dolfijnachtige. De intensiteit van de zorg van de dieren is sterk
afhankelijk van het aantal dieren dat in het opvangcentrum aanwezig is en de
gesteldheid van de dieren. Wanneer de dieren net in het opvangcentrum zijn
aangekomen, hebben zij 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg nodig.
Omdat de dieren in het begin vaak niet in staat zijn om zelfstandig te drijven of
zwemmen, worden zij continu in het water begeleid. Daarnaast kunnen of willen deze
dieren vaak niet zelfstandig eten, hebben ze vaak elke 2 uur voeding of vocht nodig en
moeten zij ook veelvuldig worden onderzocht en nauwkeurig worden geobserveerd.
Richting het einde van het rehabilitatieproces eten en zwemmende de dieren zelfstandig,
nemen medische onderzoeken in frequentie af en zijn observaties minder uitgebreid.
In dit stadium wordt met de voorbereidingen voor terugkeer naar zee gestart.
In de dierzorg wordt bij SOS Dolfijn gewerkt met een groot aantal flexibel inzetbare
vrijwilligers (70-80 mensen), de zogenaamde dierzorg vrijwilligers, welke helpen bij de
zorg voor de zieke gestrande bruinvissen en dolfijnen.
In 2017 heeft SOS Dolfijn de voormalige locatie in Harderwijk verlaten. Momenteel
wordt op en met Landgoed Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna
gewerkt aan de realisatie van een nieuw educatief walvisopvangcentrum op het
landgoed. Daar kan SOS Dolfijn uiterlijk begin 2022 de opvangactiviteiten hervatten.

SOS Dolfijn heeft daarom momenteel geen openstaande vacatures voor de functie van
Vrijwilliger Dierzorg. Wel kun je solliciteren en daarmee op de wachtlijst geplaatst
worden. Medio 2021 zullen sollicitatiegesprekken gaan plaats vinden. Lees verder voor
de aanmeldprocedure en eisen.
Functieomschrijving
Als vrijwilliger dierzorg help je mee in de zorg voor de door SOS Dolfijn opgevangen
dieren. Dit gaat om de dagelijkse zorg voor dieren die al langer in het opvangcentrum
aanwezig zijn en de meer intensieve zorg op het moment dat er een nieuw dier door
SOS Dolfijn wordt opgevangen. Zodra het dier in het opvangcentrum is aangekomen
heeft het 24 uur per dag zorg nodig. De duur van de 24-uurszorg is afhankelijk van de
gezondheidstoestand van het dier en kan variëren van enkele dagen tot enkele weken,
waarbij de dieren meestal 24 uur per dag moeten worden begeleid in het bassin, zeer
frequent moeten worden gevoerd en regelmatig medische behandeling nodig hebben.
Als vrijwilliger help je bij alle facetten van de zorg; van het begeleiden van de dieren in
het bassin tot het meehelpen bij het geven van de voedingen, het observeren van de
dieren en het rapporteren van de observaties, administratie van dierzorg gegevens, het
schoonmaken van de verblijven en het gebouw. Dit maakt het werk afwisselend en
leerzaam.
Omat de net binnengebrachte dieren 24 uur per dag verzorging vragen, betekent het
dat je tijdens deze perioden van intensieve 24-uurszorg als vrijwilliger dierzorg ingezet
wordt tijdens dag-, nacht- en avonddiensten. Je wordt tijdens deze diensten altijd
begeleid door een ervaren medewerker.
Functie eisen:

Inzetbaarheid en beschikbaarheid

Er wordt een zwaar beroep gedaan op je inzetbaarheid en beschikbaarheid. De
zorgintensiteit in het opvangcentrum is, zoals boven beschreven sterk afhankelijk van
het aantal dieren in het opvangcentrum en de gezondheidstoestand van de dieren. Net
opgevangen dieren vergen 24 uur verzorging terwijl dieren aan het einde van het
rehabilitatieproces niet veel meer zorg nodig hebben dan enkele voedingen op een dag,
deze diensten zijn te vergelijken met een gewone werkdag. Dit betekent dat er tijden
zijn waarbij SOS Dolfijn relatief weinig inzet van de vrijwilliger vraagt, maar dat er ook
tijden zijn waarbij we minimaal wekelijks een beroep doen op de beschikbaarheid van
de vrijwilliger in zowel de dag-, avond- als nachtdiensten.
Als vrijwilliger moet je daarom aan onderstaande beschikbaarheidseis kunnen voldoen:
Wanneer hulp t.b.v. de dierzorg in het opvangcentrum nodig is (bijvoorbeeld t.b.v. groot
aantal dieren, het arriveren van een nieuw dier, plotseling ziek worden van dier dat al
langer wordt verzorgd, enz.), wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij in staat is en
de mogelijkheden heeft om zijn privéleven zo in te richten dat hij/zij binnen een
periode van 1 week, vanaf het moment dat hij/zij wordt gebeld, in ieder geval één
dienst van 8 uur (dag, nacht of avonddienst) kan komen draaien in het opvangcentrum
van SOS Dolfijn. Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met je werk en/of studie.

In perioden van hoge zorgintensiteit in het opvangcentrum kan deze inzet wekelijks
terugkerend en voor langere duur van de vrijwilliger worden gevraagd. De vrijwilliger
moet er daarom zeker van zijn dat hij/zij in staat is om wekelijks de mogelijkheid te
hebben deze inzet te leveren. De praktijk heeft geleerd dat tijdens het hoogseizoen (half
januari- half april) deze periodes vaak 2-3 maanden non-stop aanhouden. In het
laagseizoen (alle overige maanden) is dat veel korter, max een aantal weken achter
elkaar. Tijdens perioden van lage zorg intensiteit in het opvangcentrum kan het ook
voorkomen dat er niet tot nauwelijks inzet van de vrijwilliger wordt gevraagd.
Normaal gesproken valt in de periode van januari t/m april het hoogseizoen wat
betreft bruinvisstrandingen op de kust. Zeker in deze periode zal SOS Dolfijn een beroep
doen op regelmatige inzet en de beschikbaarheid van de vrijwilliger en is het nodig dat
de vrijwilliger in deze periode in ieder geval in de gelegenheid heeft een gemiddelde
inzet te leveren van 1 dienst per week (dag, avond of nacht)
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij bereid is en de mogelijkheden
heeft om zowel in de dagdiensten, de avonddiensten als de nachtdiensten te
willen en te kunnen worden ingeroosterd.

Langere periode

Ervaring in de dierverzorging is niet vereist, je wordt intern opgeleid. Omdat de zorg van
onze dieren intensief en gespecialiseerd werk is, vergt het veel tijd en energie om de
mensen in te werken. Daarom nemen wij in principe alleen mensen aan die voor langere
tijd bereid zijn zich voor SOS Dolfijn in te willen en kunnen zetten.
Indien je voor een kortere periode veel beschikbaar bent, neem dan contact met ons op
om de eventuele mogelijkheden te bespreken.

Overige eisen
•
•
•
•
•
•

Je bent fysiek in staat het werk te doen (schoonmaakwerkzaamheden verrichten,
zelfstandig bassins in en uit kunnen komen)
Je hebt geen klachten die bij het werken met de dieren in en om het water een
gevaar kunnen opleveren voor jezelf, de dieren of andere teamleden. Bijvoorbeeld
epilepsie, whiplash, evenwichtsstoornissen, ……
Je bent bestand tegen kou
Je bent minimaal 18 jaar
Minimale lichaamslengte van 160 cm, in verband met de waterhoogte in de bassins.
Flexibel

Indien je twijfelt of je aan het profiel voldoet, maar je wel graag wilt werken als
vrijwilliger in de dierzorg, neem dan contact met ons op om mogelijkheden te
bespreken. (telefonisch of per e-mail)
SOS Dolfijn biedt jou:
• De mogelijkheid om werkervaring op te doen met walvisachtigen

•
•

Een inwerktraject door dé specialisten in Europa op het gebied van het verzorgen
van gestrande walvisachtigen
De kans om bij te dragen aan de bescherming van walvisachtigen in de Noordzee

Sollicitatieprocedure.
Solliciteren is mogelijk door jouw motivatie en CV toe te sturen aan:
Per post naar:
SOS Dolfijn
o.v.v. vrijwilligerswerk
Van Ewijckskade 1
1761 JA Anna Paulowna
Of per e-mail naar:
info@sosdolfijn.nl
Op basis van jouw motivatie volgt of een plaatsing op de wachtlijst of een afwijzing.
Medio 2021 vinden de telefonische kennismakingsgesprekken plaatst. Tijdens dit
gesprek krijg je de kans om je vragen te stellen en krijg je meer uitleg over het werken
bij SOS Dolfijn. Bij een positief gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor een
meeloopdag. Tijdens deze meeloopdag wordt bekeken of je geschikt bent voor de
functie. Aan het einde van de dag hoor je of je bent afgewezen of wordt ingeschreven
als vrijwilliger dierzorg bij SOS Dolfijn.
Indien je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt of twijfelt, neem gerust contact
met ons op.

Ervaringen van vrijwilligers:
Meinke:
“Ik dacht dat ik al heel veel van dolfijnen en bruinvissen wist, totdat ik bij SOS Dolfijn
ging werken als vrijwilliger. Ik heb zoveel geleerd over deze bijzondere dieren! Zo dicht
bij de dieren zijn en ze weer voorbereiden op hun terugkeer naar zee, geeft mij veel
voldoening. Het is fantastisch om ze te zien herstellen en hun karakters te leren kennen.
Het team van SOS Dolfijn is professioneel, gepassioneerd en neemt echt de tijd om
vrijwilligers te betrekken bij het rehabilitatieproces. Geen dag is hetzelfde en na al die
jaren leer ik nog elke keer wat nieuws over de dieren!”
Stephanie:
Volgens mij was het in 2011 dat ik ben begonnen als vrijwilliger bij S.O.S Dolfijn. Na een
nachtdienst gedraaid te hebben wist ik het al, 'ik wil vrijwilliger worden!' Tijdens het
werken als vrijwilliger heb ik heel veel geleerd over- en het werken met zeezoogdieren.
Elk diertje dat bij S.O.S Dolfijn binnenkomt is weer anders en op elk moment van de dag
kan er zomaar ineens weer een nieuwe strander binnenkomen en dan is het alle hens
aan dek! Dit maakt dat geen dag hetzelfde is. Niet alleen de dieren maar ook de mensen
die er werken maken het vrijwilligerswerk bij S.O.S Dolfijn superleuk om te doen. Je

komt in een gepassioneerd team terecht waar je je gelijk thuis voelt. Ik raad iedereen
dan ook aan om vrijwilligerswerk bij S.O.S Dolfijn te gaan doen want je wordt met open
armen ontvangen en je zult ervaringen opdoen die je nooit meer gaat vergeten!
Djura:
Wat ik echt heel leuk vind aan dit vrijwilligersbaantje is de goede, gezellige en
professionele sfeer met het team van SOS Dolfijn en alle vrijwilligers. Verder vind ik het
werken met gestrande bruinvissen erg bijzonder. Om met zo'n ziek diertje in het water
te lopen is niet alleen hard werken, maar het is ook uniek om zo dicht bij het dier te
mogen zijn en het dier te observeren. Elke beweging of ademhaling kan al een beeld
geven over de toestand van de bruinvis. Wat ik het mooiste vind tijdens mijn
vrijwilligerswerk is het moment dat je merkt dat de bruinvis beter wordt en langzaam
zelf gaat zwemmen en uiteindelijk uit je handen wegzwemt en zelf gaat zwemmen
zonder de ondersteuning van vrijwilligers. Het moment daarna, als de bruinvis ook zelf
aan de kant komt eten vind ik super en natuurlijk de uitzet van de bruinvis is het
geweldigste wat er is! Wat heb ik geleerd? Ik heb niet alleen de bijzondere
eigenschappen van bruinvissen leren kennen, ik leer ook over de stichting en alles wat
daarbij komt kijken. Ik doe dit vrijwilligerswerk om Stichting SOS Dolfijn te helpen als er
een gestrande bruinvis binnenkomt en om contact te houden met het werkveld binnen
de dierverzorging.

