
 

 

/ VACATURE 

 

Mei 2022 

Met grote regelmaat kun je ons tegenkomen in de (Friese) media waarin we resultaten 

presenteren van onderzoeken, trends in de Friese samenleving signaleren of opinie geven. We 

analyseren en maken data toegankelijk voor inwoners, overheden, organisaties en bedrijven. 

We zijn een onafhankelijk kennisbureau met het versterken van de beleids- en bestuurskracht 

in Fryslân als missie. Het FSP is een compacte organisatie met een directeur-bestuurder en 

zestien medewerkers.  

Ter versterking van het team is het FSP op zoek naar een  

Junior onderzoeker (tijdelijk) 

In deze rol werk je mee aan een aantal onderzoeksprojecten in verschillende regio’s in Fryslân. 

Het FSP voert in een aantal regio’s verdiepend onderzoek uit binnen het kader van het 

onderzoeksprogramma over Brede Welvaart, middels de methode van de lerende 

beleidsevaluatie. Je werkt mee in de projectteams om deze onderzoeken goed op te zetten en 

uit te voeren. 

Taken 

 Organiseren van bijeenkomsten en dialoogsessies; 
 Verzamelen, analyseren en rapporteren over data (zowel kwalitatief als kwantitatief) 

op het gebied van Brede Welvaart; 
 Presenteren van resultaten op regionale bijeenkomsten voor stakeholders; 
 Schrijven van toegankelijke rapportages. 

 

We zoeken iemand die: 

 Een passie heeft voor beleidsrelevant onderzoek, het is een pré als je bekend bent met 
lerende beleidsevaluatie 

 Goed is in het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van interactieve 
bijeenkomsten en focusgroepen 

 Iemand die zelfstandig kan werken, maar ook gewend is om in projectteams te 
functioneren 

 Aantoonbare ervaring heeft in het koppelen van kennis aan complexe 
beleidsprocessen op een aansprekende en begrijpelijke manier  

 Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en gewend is om voor groepen te 
staan  
 

Wat we verwachten 

 Een afgeronde HBO e/o WO-opleiding  
 Ervaring met het organiseren van interactieve bijeenkomsten  
 Een ondernemende houding en affiniteit/kennis van de wereld van beleidsmakers  
 Overweg kunnen met zowel kwalitatieve als kwantitatieve databronnen 
 Een collegiale instelling en voorkeur voor samenwerken in een klein team 

 



Wat we bieden 
Een boeiende en afwisselende baan binnen een team van maatschappelijk betrokken 

professionals. Er is in deze functie volop ruimte om jouw vakkennis in te zetten en de 

mogelijkheid om je netwerk in (Noord-) Nederland uit te breiden. Het FSP biedt een 

ambitieuze omgeving waarin gepionierd wordt met nieuwe en effectieve vormen van kennis 

voor beleid. Het betreft een tijdelijk contract voor 32 uur per week in schaal 8 van de CAO 

sociaal werk. Aanstelling z.s.m. met einddatum 31 december 2022 

Solliciteren? 

Wil je bijdragen aan inzicht, beleid en debat over regionale vraagstukken? Ben jij degene die 

we zoeken of ken je zo iemand? Dan kun je reageren tot 7 juni 2022 via een e-mail naar 

info@fsp.nl o.v.v. Vacature Junior-onderzoeker. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Arlette Bickel, abickel@fsp.nl / 06- 3422 0804 

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