
 

  

  

/ VACATURE  

Naast het doen van onderzoek en monitoring gaat het FSP zich de komende jaren ook richten op 

het gebruik van kennis bij alle grote opgaven van Fryslân. Het planbureau kiest voor een 

organiserende rol in het creëren en benutten van kennis. Samen met stakeholders en 

kennisorganisaties willen we komen tot een kennisinfrastructuur rond grote opgaven, ingebed in 

één van de drie domeinen: ruimte, samenleving en economie. Ook willen we integrale analyses 

maken die inzicht geven in de brede welvaart. Onze werkprogramma’s willen we vanuit onze 

specifieke onafhankelijke positie als planbureau, steeds meer in co-creatie opstellen.  

Om die werkprogramma’s verder te ontwikkelen, netwerken rond kennis op te bouwen en ook 

kennis van buiten Fryslân goed te laten landen zoekt het planbureau op korte termijn 

twee senior onderzoekers/netwerkontwikkelaar: 

één voor het domein ‘Samenleving’ (32 uur) en één voor het domein ‘Ruimte’ (32 uur) 

We zijn op zoek naar collega’s die thuis zijn in het betreffende veld, ervaring hebben met en 

feeling hebben voor de basisfuncties van een planbureau en die bedreven zijn in het bouwen van 

netwerken. 

Dit ben jij: 

 Je werkt graag met mensen, onderhoudt relaties en kunt goed schakelen tussen 

verschillende mensen, organisaties en functies, kortom: je bent een echte samenwerker, 

in– en extern. 

 Je bent omgevingssensitief, kunt belangen en rollen goed onderscheiden, en je kent de 

wereld van beleid en politiek en de maatschappelijke vraagstukken. 

 Je bent ontwikkelingsgericht, begrijpt dat er nog veel bedacht moet worden en dat dat ook 

om improvisatie vraagt. Je ziet dat als uitdaging. 

 Je bent gestructureerd, in staat om een werkprogramma te ontwikkelen met collega’s en 

planningen te maken. 

 Je houdt ervan om plannen te realiseren, je bent resultaatgericht en in staat om anderen 

daarin te begeleiden en aan te spreken. 

 Je bent een ervaren onderzoeker, bijvoorbeeld gepromoveerd, of je hebt aantoonbare 

onderzoekservaring bij een kennis- of maatschappelijke organisatie of overheid. 

 Je voelt je betrokken bij de toekomst van Fryslân. Het is een pre als je Fries verstaat of 

praat.  

 

Wat ga je doen: 
 Ontwikkelen, organiseren en realiseren van één of meerdere kennisnetwerken in het 

domein ‘samenleving’ of domein ‘ruimte; 

 Ontwikkelen en organiseren van één of meerdere kennisschakelpunten binnen het 

domein,  ook in verbinding met kenniscentra buiten Fryslân; 



 Bijdragen aan integrale monitoring en uitvoering panel- en monitoronderzoek dat bij de 

kerntaken van het planbureau hoort, en advisering over de totale programmering van het 

planbureau; 

 Optreden als projectleider voor beeldbepalende projecten en zorgdragen voor adequate 

projectsturing;  

 Met collega’s opstellen en uitwerken van jaarwerkprogramma’s en opstellen van 

kwartaalrapportages; 

 Functioneel leidinggeven aan de uitvoering binnen het werkprogramma, aan vaste en 

tijdelijke medewerkers. 

 

Wat krijg je ervoor terug: 

Een boeiende en afwisselende baan binnen een compacte organisatie die bijdraagt aan een 

toekomstbestendig Fryslân met onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde 

kennis. Het FSP biedt een ambitieuze omgeving waarin gepionierd wordt met nieuwe en 

effectieve vormen van kennis en beleid. De voorwaarden die daarbij horen zijn: 

 Een aanstelling voor een jaar van 32 uur per week, die we na een jaar als het van beide 

kanten goed bevalt graag omzetten naar een vaste aanstelling.  

 32 uur per week in schaal 11 cao sociaal werk,  met een minimum salaris van € 3.449,- en 

een maximum salaris van € 5.356,- per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. 

 De ruimte om te doen waar je goed in bent in een kennisrijke en stimulerende omgeving. 

 

Solliciteer 

Als je enthousiast wordt van deze functie, dan zijn we erg benieuwd naar jou! Bel gerust of kom 

langs voor meer informatie. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Ingrid 

van de Vegte, directeur-bestuurder, 058 - 234 85 00, info@fsp.nl.  

Meteen die sollicitatiebrief schrijven mag natuurlijk ook. Reageren kan via de knop ‘solliciteer nu’ 

hieronder. Dat kan tot en met 11 december 2022. 

 

Senior Onderzoeker ‘Samenleving’    Senior Onderzoeker ‘Ruimte’  

 

 

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

 

 

https://fers.homerun.co/senior-onderzoeker-netwerkontwikkelaar-samenleving/nl?token=1e4d6dfd3f0839bf0b586d412bb688c7
https://fers.homerun.co/senior-onderzoeker-netwerkontwikkelaar-ruimte/nl?token=adc3d48b7424b34c1d1f179442285c20
mailto:info@fsp.nl

