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Kennis, onderzoek en gebruik van data structureel koppelen aan de grote maatschappelijke opgaven en 

transities, zodat beleidskeuzen en samenwerkingsprocessen effectief worden ondersteund en we in staat 

zijn om integraal via het model van Brede Welvaart analyses te maken voor de toekomst van Fryslân. Dat 

is het doel van een gezamenlijke kennis- en monitorinfrastructuur in Fryslân. 

Het FSP wil een actieve rol spelen in het verder ontwikkelen van deze kennis- en monitorinfrastructuur. In 

2022 werkt het FSP, met verschillende maatschappelijke organisaties, aan een aantal pilots waarbij met 

verschillende aspecten van de toekomstige werkwijze wordt geëxperimenteerd.  

 

Het FSP is op zoek naar een 
ontwikkelaar kennis- en monitorinfrastructuur Fryslân 

 

We zoeken iemand die enerzijds de verschillende pilots en de daarbij betrokken mensen ondersteunt en 

anderzijds de werkwijze als geheel verder gaat ontwerpen en uitwerken. We willen eind 2022 een stevig 

ontwerp hebben voor de monitor- en kennisinfrastructuur Fryslân met een aantal geteste methodes en een 

heldere beschrijving van de structuur en alle onderdelen daarbinnen. 

Taken  

 Ondersteunen van projectleiders en programmaleiders bij pilots binnen de nieuwe werkwijze. 

Organiseren en begeleiden van startbijeenkomsten, beschrijven van resultaten en intern zorgdragen voor 

leren en uitwisselen van ervaringen. 

 Uitwerken van verschillende onderdelen in de aanpak: stakeholdersanalyse, opgaveformulering, opzet 

kennisagenda, opzet onderzoeksagenda, monitorplan en data-infrastructuur en opbouwen kennis 

community en kennisschakelpunten.  

 Onderdelen verfijnen en beschrijven, op basis van pilots en vanuit ervaringen eerder en elders. 

 Adviseren over het totaalplan en de toekomstige governance en rollen voor het FSP aan de directeur. 

We zoeken iemand die: 

 ervaring heeft met samenwerkingsprocessen en -methoden; 

 in structuren kan denken en deze kan omzetten naar toepasbare formats en werkwijzen; 

 proactief kan meedenken met de projectleiders en kennis vanuit literatuur en praktijk inbrengt; 

 blij wordt van het goed organiseren van kennis en onderzoek, en de meerwaarde van samenwerking voor 

Fryslân ziet; 

 anderen kan inspireren in deze ontwikkeling; 

 ook goed kan ondersteunen, hands-on is en heldere stukken oplevert; 

 zo snel mogelijk beschikbaar is; het liefst vanaf begin 2022. 

Wat we bieden:  

Een boeiende en afwisselende baan binnen een team van maatschappelijk betrokken mensen. Het betreft een 

tijdelijke aanstelling voor een jaar, indicatie schaal 11 CAO sociaal werk. We staan ook open voor een 

opdrachtconstructie als dit binnen onze budgettaire kaders valt.  

Informatie en reageren 
Ben jij degene die we zoeken of ken je zo iemand? Dan kun je reageren tot 15 januari 2022 via een e-mail 

naar ivandevegte@fsp.nl. Voor meer informatie kun je tussen 10 en 14 januari telefonisch contact opnemen 

met Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder FSP, 058 - 234 85 00.  In verband met de Kerstvakantie zijn 

we weer bereikbaar vanaf 10 januari 2022 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


