
  VACATURE

ONDERZOEKER / 

BUITENPROMOVENDUS 36 UUR

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat de beleids- en bestuurskracht in Fryslân wil 

versterken met kennis en analyse van ontwikkelingen in Fryslân. Hiervoor ontsluiten we data, maken we analyses van trends 

en ontwikkelingen en doen we verdiepend onderzoek. Binnen het FSP werken we aan relevante maatschappelijke vraag-

stukken in Fryslân. We signaleren en agenderen, en dragen zo bij aan discussies over de toekomst. Binnen het team hebben 

onderzoekers onderwerpen onder hun hoede waar ze zich in specialiseren, projecten op ontwikkelen en naar buiten treden.

Het FSP gaat de komende tijd aan de slag met Brede Welvaart in Fryslân. In verschillende regio’s worden scans gemaakt op 

basis van data uit verschillende bronnen. Daarnaast worden verdiepende studies gedaan naar thema’s die relevant zijn voor 

regionale beleidsontwikkelingen. 

We zoeken een onderzoeker die, startend vanuit een juniorpositie, zich ontwikkelt als deskundige op het gebied van regionaal 

onderzoek en beleid. Onderdeel van deze ontwikkeling is de mogelijkheid tot het verrichten van promotieonderzoek aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Het PhD-onderzoek loopt parallel aan de uitvoering van de regiostudies, waardoor de functie 

een combinatie van praktische uitvoering en theoretisch-conceptuele verdieping in zich draagt. 

BELANGRIJKSTE TAKEN:
  Verzamelen, analyseren en rapporteren over data op het gebied van Brede Welvaart in samenwerking 

    en afstemming met de regionale projectleiders;

  Opzetten en uitvoeren van verdiepende onderzoeken in relatie tot Brede Welvaart;

  Onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van regio’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties;

  Organiseren van bijeenkomsten en kennis-aan-tafelsessies;

  Presenteren van resultaten op regionale bijeenkomsten voor stakeholders;

  Schrijven van toegankelijke rapportages. 

WIE ZOEKEN WIJ?
  Je bent een enthousiaste en gedreven onderzoeker die meebouwt aan het FSP; 

  Je bent een fijne collega die houdt van samenwerken;

  Je hebt minimaal een WO-opleiding en bij voorkeur een Research Master afgerond;

  Je hebt affiniteit met regionale ontwikkeling en beleidsonderzoek;

  Je hebt aantoonbare onderzoekservaring en kunt werken in een omgeving van ‘mixed-methods’; 

  Je kunt onderzoeksinformatie toegankelijk verwerken en dit zowel schriftelijk als mondeling helder 

     presenteren voor verschillende doelgroepen;

  Je hebt organisatorische vaardigheden;

  Je hebt ambities om te promoveren.

WAT WE BIEDEN
We beginnen met een tijdelijke aanstelling van een jaar in schaal 8 CAO Sociaal Werk, maar met het sterke voornemen om je 

voor ons te behouden. Na verloop van tijd kan een vaste aanstelling en een verhoging naar schaal 9 volgen. Mogelijkheden 

tot training en scholing vinden zowel plaats binnen als buiten een PhD-traject aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

INFORMATIE
Meer informatie over de functie? Neem dan contact op met het FSP via Lenie Scholten, bureaumanager, 

lscholten@fsp.nl / 06 42890204. 

PROCEDURE 
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 9 augustus naar lscholten@fsp.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede 

helft van augustus. Graag in je motivatiebrief aangeven als je dan nog met vakantie bent. 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


