
Vacature bestuurslid CaLutra: contactpersoon voor regiocoördinatoren  

otter en bever 

 

CaLutra is de landelijke otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Samen met veel 

vrijwilligers door het hele land zetten wij ons in voor de bescherming van de otter en bever. De 

Zoogdiervereniging coördineert de monitoring van otter en bever en de vrijwilligers van CaLutra 

voeren de ottermonitoring uit. Veel van deze vrijwilligers zetten zich ook in voor bescherming, 

wisselen graag informatie uit en vragen om ondersteuning vanuit CaLutra. Zij kunnen daarvoor 

terecht bij hun eigen regiocoördinator. CaLutra is op zoek naar een bestuurslid, die contactpersoon is 

voor de regiocoördinatoren en de lokale vrijwilligers voor de otter en bever. 

2021 is een heel speciaal jaar, we hebben dit namelijk met de Zoogdiervereniging omgedoopt tot het 

“Jaar van de Otter”. We hopen hiermee te bereiken dat de bescherming van de otter een boost zal 

krijgen. Het Jaar van de Otter beoogt de samenwerking te versterken tussen alle partners die zich 

voor de otter en zijn leefgebied willen inspannen, van vrijwilliger tot overheden en 

natuurorganisaties. Het nieuwe bestuurslid dat we zoeken kan daarin een belangrijke 

enthousiasmerende en faciliterende rol spelen.  

Functieomschrijving  

We zoeken een vrijwilliger die vanuit het CaLutra-bestuur wil bijdragen aan de bescherming van otter 

en bever, door contact te onderhouden met de vrijwilligers via de regiocoördinatoren. Vind jij het 

leuk om een spin in het web te zijn van kennis en beschermingsinitiatieven voor otter en bever? Dan 

is deze plek echt wat voor jou! Samen met het CaLutra-bestuur en de regiocoördinatoren bepaal je 

welke informatie gedeeld kan worden onder de vrijwilligers en zorg je dat initiatieven die werken in 

het ene gebied onder de aandacht worden gebracht in een ander gebied, zodat de bescherming van 

otter en bever als een lopend vuurtje door Nederland gaat. Jij ondersteunt de vrijwilligers, die 

cruciaal zijn voor de bescherming van otter en bever. 

We zoeken iemand die:  

- proactief is en zelfstandig kan werken  

- beschikt over goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden  

- ervaring heeft met het informeren van vrijwilligers 

- kennis van de bescherming van otter en bever is een pré 

We bieden:  

- de mogelijkheid om zelf je tijd in te delen (enkele uren per week)  

- contact met andere vrijwilligers en professionals aangesloten bij de Zoogdiervereniging  

- de mogelijkheid om je te ontwikkelen op het gebied van ecologie van bever en otter en op het 

gebied van werken met vrijwilligers in een breed netwerk.  

Lees hier meer over CaLutra. Bekijk hier het overzicht van de regiocoördinatoren en lees hier meer 

over het NEM Verspreidingsonderzoek otter en bever.  

Heb je interesse? Stuur een mail met motivatie naar calutra@gmail.com. Reageren kan tot 6 maart 

2021. 

 

https://www.zoogdiervereniging.nl/doe-mee/werkgroepen/werkgroepen-voor-zoogdiersoorten/calutra
https://www.zoogdiervereniging.nl/doe-mee/werkgroepen/werkgroepen-voor-zoogdiersoorten/calutra/regios
https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/nem-meetprogrammas

