
Profiel Redacteur Zoogdier 
 
Zoogdier is het populairwetenschappelijk tijdschrift van de Zoogdiervereniging en 
wordt uitgegeven in samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt. Een groep van 
enthousiaste vrijwillige redactieleden uit Nederland en Vlaanderen werkt samen om 
vier keer per jaar Zoogdier te laten verschijnen. 
Vanwege het vertrek van enkele redacteuren in afgelopen jaren zijn we op zoek naar 
nieuwe redacteuren. 
 
De redactie bestaat naast de hoofd- en eindredacteur uit een aantal redactieleden, die elk hun 
eigen specialisatie hebben. Tijdens de redactievergaderingen worden de taken per nummer 
onderling verdeeld. De eindredacteur is daarbij de spin-in-het-web en de hoofdredacteur 
bewaakt vanuit het bureau van de Zoogdiervereniging de grote lijn. Hoofdredacteur en 
eindredacteur bepalen samen na alle voorbereidingen van redacteuren de uiteindelijke inhoud 
en vorm van het betreffende nummer. Een bureau verzorgt de vormgeving van ieder nummer en 
een corrector controleert de definitieve tekst op correct Nederlands.  
 
Een redacteur: 

● bepaalt als lid van het redactieteam mede het beleid qua inhoud en vormgeving; 
● legt in eigen netwerk lijntjes naar potentiële auteurs over nieuwe onderwerpen en stelt 

mede de toekomstige voorraad kopij samen; 
● bespreekt met auteurs de lijn van een artikel, de accenten, de omvang en de inhoud.  
● bewaakt de inhoud van een artikel qua zoogdierkennis, feitelijkheden en originaliteit;  
● bewaakt mede de tijdslijn die voor elk nummer is vastgelegd in de jaarplanning; 
● woont vier maal per jaar de redactievergaderingen bij (3x in Nijmegen en 1x in 

Mechelen). 
 
We zoeken redacteuren die: 

● enthousiast zijn 
● een kritisch, opbouwende instelling hebben 
● die communicatief vaardig zijn, zowel schriftelijk als mondeling 
● die in een team kunnen en willen werken 
● en die bij voorkeur een netwerk hebben onder vrijwillige en/of professionele 

zoogdieronderzoekers en –beschermers in Nederland en Vlaanderen 
 

Het betreft een vrijwillige functie waarbij onkosten (reiskosten) vergoed kunnen worden. De 
tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal artikelen dat een redacteur onder zijn of haar hoede 
heeft. We streven ernaar dat een redacteur in totaal maximaal drie dagdelen per nummer 
besteedt. 
 
Lijkt het je leuk om als redacteur deel uit te maken van de redactie van Zoogdier, neem dan 
contact op met de huidige hoofdredacteur Glenn Lelieveld via 
redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of 024-7410500. 
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