
Wildlife Taxi Team
staat klaar voor wilde dieren in nood

Heb jij een hart voor de natuur en wil je graag noodlijdende wilde dieren helpen? 
Dan is vrijwilliger worden bij het Wildlife Taxi Team iets voor jou!

WTTOostVlaanderen



Wildlife Taxi Team
Het Wildlife Taxi Team Oost-Vlaanderen, 
kortweg WTT Oost-Vlaanderen, is een 
team van vrijwilligers dat actief is in heel 
de provincie Oost-Vlaanderen. Het WTT 
staat in voor het transport van noodlij-
dende wilde dieren. De dieren kunnen 
het slachtoffer zijn van het verkeer, prik-
keldraad, katten, ziekte, de jacht, aanhou-
dende vorst, enz. Ze worden opgehaald 
en overgebracht naar een Opvangcen-
trum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) 
waar ze verder verzorgd worden.

Waarom is het WTT nodig? 
Verspreid over heel Vlaanderen zijn tien 
VOC’s actief. Negen ervan worden over-
koepeld door Vogelbescherming Vlaan-
deren vzw. Deze door de Vlaamse over-
heid erkende centra zijn gespecialiseerd 
in de opvang, verzorging en revalidatie 
van noodlijdende wilde dieren.

Deze centra stellen dagelijks alles in het 
werk om de zieke en gekwetste wilde 
dieren in hun regio te helpen. Ze vangen 
dieren uit hun regio met veel plezier op, 
maar het ontbreekt hen vaak aan tijd en 
middelen om die dieren op te halen. 

Daarnaast is het voor de vinder van een 
hulpbehoevend dier niet altijd mogelijk 
om het naar het dichtstbij gelegen op-
vangcentrum te brengen. 

Op dat moment komt het WTT in beeld. 
Dit vrijwilligersteam springt in en helpt 
met raad én daad. Hierdoor werken de 
centra efficiënter en geven ze noodlij-
dende dieren uit alle hoeken van Vlaan-
deren een grotere kans op overleven.

VOC
Werkingsregio WTT Oost-Vlaanderen



Iemand vindt ergens een noodlij-
dend wild dier. Dat kan een vogel 

zijn, maar ook een zoogdier

Hij/zij neemt meteen contact
op met het centraal

telefoonnummer van het WTT

De WTT-dispatcher beantwoordt 
de telefoon, schat de situatie in 

en geeft het nodige advies

De dispatcher adviseert het dier 
in een kartonnen doos te plaat-

sen zonder eten of drinken

De dispatcher noteert alles en 
vraagt of de melder het dier zelf 

naar een VOC kan brengen

Onmogelijk? De dispatcher 
zoekt op de digitale kaart een 

WTT-chauffeur in de buurt

De dispatcher belt de
WTT-chauffeur op en ze spreken 

af om het dier op te halen

De chauffeur stapt in de auto 
en rijdt naar de melder om het 
noodlijdende dier op te halen

De WTT-chauffeur komt aan
bij de melder thuis en
neemt het dier over

De chauffeur transporteert
het dier naar het

dichtstbijzijnde VOC

De WTT-chauffeur laat de ver-
zorging over aan het gespeciali-

seerde VOC-personeel

Na verzorging en revalidatie
wordt het dier indien mogelijk 

vrijgelaten in de natuur



Gemotiveerde vrijwilligers gezocht
Om oproepen snel en efficiënt af te han-
delen, hebben we veel vrijwilligers no-
dig. Je kan op verschillende manieren 
helpen. Het WTT is op zoek naar zowel 
chauffeurs als dispatchers. Natuurlijk 
kan je ook voor beide rollen kiezen.

WTT-chauffeur 
Als chauffeur sta je in voor het transport 
van noodlijdende, wilde dieren. Doordat 
je in contact komt met zowel de vinder 
van het noodlijdende dier als de VOC’s, 
ben jij het gezicht van het WTT.

Je geeft vooraf de vaste dagen of uren 
door wanneer je eventueel beschikbaar 
kunt zijn voor het ophalen van een dier. 
Binnen de periode dat jij beschikbaar 
bent, kun je een telefoontje krijgen van 
de WTT-dispatcher om een noodlijdend 
wild dier in jouw omgeving op te halen. 

Je haalt het dier op bij de melder thuis 
en brengt het over naar een VOC voor 
verdere verzorging. Je bent eigenlijk een 
soort ambulancier voor wilde dieren.

Wat heb je nodig?
• Telefoon
• Auto + rijbewijs (minimum B)
• Tijd om nu en dan een noodlijdend wild dier te transporte-
   ren. Dit kan je bijvoorbeeld combineren met je dagelijkse
   rit naar huis of naar je werk
• Je hebt geen voorafgaande kennis nodig
• Je bent sociaal, flexibel en vriendelijk tegenover andere
   mensen
• Je bepaalt zelf je beschikbaarheid en gemeenten waarin je
   actief wil zijn
• Je ontvangt een infomap + opleiding die je allerlei situaties
   eenvoudig helpt aan te pakken
• Soms moet het dier nog gevangen worden, maar in 90%
   van de gevallen zit het al in een kartonnen doos



WTT-dispatcher 
Als WTT-dispatcher sta je in voor de 
tele foonpermanentie. Via het centrale 
num mer komen meldingen bin nen van 
mensen die een noodlijdend dier hebben 
gevonden. Ben jij dispatcher van dienst, 
dan wordt de telefoon naar jouw gsm of 
vaste telefoon doorgeschakeld. Je hoeft 
enkel een telefoon en computer ter be-
schikking te hebben waardoor je deze 
functie van thuis uit kan uitvoeren. Jij 
bent het eerste aanspreekpunt en verte-
genwoordigt het WTT, de VOC’s en Vo-
gelbescherming Vlaanderen. 

Jouw taak bestaat uit het beantwoorden 
van de oproepen, het inschatten van de 
situatie, het geven van advies en vervol-
gens het zoeken van een chauffeur die 
het dier kan ophalen. 

Om alles vlot te laten verlopen, ontvang 
je bij aanvang een handige map met alle 
informatie die je nodig hebt om alle mo-
gelijke vragen te beantwoorden en ver-
schillende situaties in te schatten.

Wat heb je nodig?
• Telefoon
• Computer of smartphone (met internetaansluiting)
• Tijd: 5-20 minuten voor het afhandelen van een oproep
• Je hebt geen voorafgaande kennis nodig
• Je bent sociaal, vriendelijk aan de telefoon en kunt
   probleemoplossend denken
• Je staat minimaal 2x per maand in voor een shift 
   dispatching
• Je ontvangt een infomap + opleiding die je allerlei situaties
   eenvoudig helpt aan te pakken
• Je krijgt toegang tot de digitale lijst en kaart met de 
   WTT-chauffeurs



Nuttig om weten

Mag ik vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk is in principe onbezol-
digd met uitzondering van een eventuele 
onkostenvergoeding (zie verder). Dit wil 
zeggen dat je vrijwilligerswerk zonder 
pro blemen kan opnemen naast je vaste 
baan. Ook als je werkloos of arbeidson-
geschikt bent hoeft dit geen probleem te 
zijn. In het laatste geval vraag je aan je 
uitkeringsinstantie of je vrijwilligerswerk 
mag doen. Meestal krijg je groen licht.

Mag ik een wild dier vervoeren?
In principe is het wettelijk verboden om 
beschermde wilde dieren te vangen, te 
vervoeren of in bezit te hebben. De er-
kende VOC’s hebben voor het helpen van 
dieren in nood een afwijking op dit ver-
bod. Als vrijwilliger voor het WTT word je 
een medewerker van deze VOC’s en mag 
je ook noodlijdende, wilde dieren vervoe-
ren, mits deze naar een opvangcentrum 
voor wilde dieren worden gebracht.

Mijn beschikbaarheid
Jij bepaalt zelf je engagement. Ben je 
vaak of slechts af en toe beschikbaar? 
Geen probleem, alle hulp is welkom. Om 
het gemakkelijk te maken voor de dis-
patcher geef je vooraf aan wanneer je 
kan ingeschakeld worden. Soms valt het 
voor dat hoewel je je als chauffeur ‘als 
beschikbaar’ hebt opgegeven, de trans-
portvraag toch ongelegen komt. Ben je 
net even met iets anders bezig? Geen 
probleem. De dispatcher zal een andere 
chauffeur proberen te zoeken.

Hoe vaak word ik gebeld?
Dit is moeilijk te voorspellen. Het hangt 
af van verschillende factoren: hoe dich-
ter een oproep bij jou in de buurt, hoe gro-
ter de kans dat je als chauffeur gebeld 
wordt. Ben je vaak beschikbaar en woon 
je bv. centraal in het werkingsgebied, 
dan kan het zijn dat je in drukke perio-
den dagelijks gebeld wordt. Maar in an-
dere periodes van het jaar kan dit soms 
slechts eenmaal per maand zijn. Voor 
dispathers zijn er over het algemeen in 
rustige periodes (winterseizoen) 0 tot 
4 oproepen per dag, in drukke periodes 
(lente) 6 tot 15 oproepen per dag.

Eigen auto
Het ophalen en vervoeren van de noodlij-
dende dieren doe je met je eigen auto. Er 
is geen WTT-auto beschikbaar.

Vang- en transportmateriaal
Meestal heeft de vinder het dier al in een 
kartonnen doos geplaatst, maar je kan 
natuurlijk altijd zelf een reserve doos in 
de wagen meenemen. Voor het eventu-
eel vangen van een dier kun je ook een 
handdoek of handschoenen gebruiken. 



Specifiek vang- en transportmateriaal 
(zo als netten, transportkist, e.d.) kun je 
als iets avontuurlijkere WTT-vrijwilliger 
lenen bij een VOC of zelf aanschaffen 
(voordelige leveranciers op aanvraag).

Onkostenvergoeding
Ver plaatsingskosten, brandstof en te-
lefoonkosten worden niet vergoed. Wel 
ontvang je jaarlijks een cadeautje van 
Vogelbescherming Vlaanderen als blijk 
van dank voor jouw fantastische inzet.

Verzekering
Als WTT vrijwilliger ben je verzekerd voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en licha-
melijke ongevallen tijdens de uitvoering 
van de taken, of op weg van en naar de 
plaats waar de taken uitgevoerd worden. 
Schade aan eigen materiaal of wagen is 
niet verzekerd.

Voordelen 
Wildlife Taxi Team Oost-Vlaanderen is 
een lokale afdeling van Vogelbescher-
ming Vlaanderen. De vrijwillige regioco-
ordinatoren staan samen met Vogelbe-
scherming Vlaanderen klaar voor jouw 
begeleiding.

• Persoonlijke begeleiding en dagelijk-
  se ondersteuning via WhatsApp en
  via de regiocoördinatoren;
• Steeds beschikbaar voor het beant-
   woorden van je vragen via WhatsApp
  en via de regiocoördinatoren;
• Een handige infomap met de meest 
   voorkomende diersoorten en moge-
   lijk e situaties;
• Een opleiding voordat je van start
   gaat als WTT vrijwilliger;
• Een persoonlijk medewerkerspasje, 
   zodat je jezelf kan identificeren als
   WTT-medewerker.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Ben je helemaal gewonnen voor dit soort vrijwilligerswerk en wil je graag 
deel uitmaken van het team? Stuur dan een mailtje naar wtt.oost-vlaan-
deren@vogelbescherming.be. Je krijgt dan de digitale infomap van het 
WTT toegestuurd met infofiches over veelvoorkomende situaties en de 
vrijwilligersovereenkomst die je ons ondertekend mag terugbezorgen.



Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Stadspark – Koetshuis

Walburgstraat 37
9100 Sint-Niklaas

Tel: +32 (0) 3 296 26 80
E-mail: info@vogelbescherming.be

Website: vogelbescherming.be


