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Economisch Beleidsonderzoeker/-

adviseur 
 

 

kernwoorden: beleidsonderzoeker, financieel, 

kwantitatief, maatschappelijke vraagstukken 

 

Functie-inhoud 

Als onderzoeker/adviseur werk je zelfstandig of 

in teamverband aan projecten rond actuele maat-

schappelijke thema’s. Je houdt je bezig met (fi-

nanciële) dataverzameling, -bewerking en -ana-

lyse, het organiseren en afnemen van interviews, 

dossieronderzoek en rapportage. Onze dienstver-

lening omvat onder andere evaluaties, monitors, 

verdeelmodellen, kostenbepalingen en bench-

marks. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk 

voor de werving van opdrachten.  

 

Functie-eisen 

Je bent afgestudeerd in een economische weten-

schap, econometrie of een aanpalende studierich-

ting. Je hebt aantoonbare affiniteit of ervaring 

met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksme-

thoden (statistiek). Je bent super handig met Ex-

cel, R of Spss en doorziet snel de cijfers en weet 

dit op een aansprekende en heldere wijze te pre-

senteren zowel mondeling als schriftelijk.  

 

Je bent flexibel, analytisch sterk en kunt ook on-

der tijdsdruk kwaliteit leveren. Als het op cijfers 

aankomt ben je zeer precies. Je bent een echte 

teamspeler die in staat is het werk van collega’s 

op te pakken en verder uit te werken. Ten slotte 

ben je ambities en wil je je ontwikkelen als senior 

beleidsonderzoeker en adviseur.  

 

Ervaring op één van onze kennisgebieden is een 

duidelijke pré: fysieke omgeving, sociaal domein, 

veiligheid of financiële verhoudingen. 

 

Over ons 

Cebeon doet beleidsadviserend onderzoek vanuit 

een financieel-economische invalshoek. We leve-

ren scherpe maatwerk analyses voor vaak com-

plexe onderzoeksvragen. Onze manier van wer-

ken is afgestemd op de concrete situatie en be-

hoefte van de opdrachtgever. Onze expertise 

strekt zich uit tot nagenoeg alle beleidsterreinen. 

Denk aan: de omgevingswet, krimp, onderwijs-

achterstandenbeleid, sociaal domein, risicobe-

heersing of de financiële positie van gemeenten. 

Deze thema’s krijgen bijna dagelijks aandacht in 

de media en het maatschappelijke en financiële 

belang is zeer groot.  

 

Het spreekt voor zich dat je bij ons een omgeving 

vindt, waarin je inhoudelijk gedreven collega’s 

treft en waar je gestimuleerd wordt om je profes-

sioneel verder te ontwikkelen. Waar nodig bun-

delen we graag onze krachten met andere kennis-

instituten. We werken nauw samen met Regio-

plan beleidsonderzoek, waarmee wij de werklo-

catie delen.  

 

Aanbod 

Wij bieden een interessante baan met passende 

arbeidsvoorwaarden. Je doet ervaring op met alle 

aspecten van onderzoek binnen een breed scala 

van onderwerpen. Je kunt deelnemen aan een 

doorlopend intern trainingsprogramma. We da-

gen je uit om je expertise te benutten en verder te 

ontwikkelen.  

 

We gaan een jaarcontract aan voor minimaal 32 

tot 40 uur per week. Afhankelijk van jouw presta-

ties en ontwikkeling zijn er doorgroeimogelijkhe-

den. 

 

Cebeon is gevestigd op loopafstand van het Am-

sterdam Centraal Station en daarom uitstekend 

bereikbaar per openbaar vervoer. Wij werken 

momenteel zoveel mogelijk vanuit huis in ver-

band met het huidige ‘werk-thuis advies’. 

 

Reageren 

Voor meer informatie kun je bellen met Coen van 

Rij (directeur) op tel. 020 – 6 274 551 of mailen 

coen.van.rij@cebeon.nl.  

 

Wij ontvangen graag een brief van maximaal 350 

woorden en een cv. Vermeld ook jouw beschik-

baarheid (uren per week en per wanneer). Stuur 

brief en cv aan sandra.winsser@regioplan.nl. 

 

Reageren voor 4 januari 2021. Het eerste selec-

tiegesprek voeren we via beeldbellen meteen in 

de week van 4 januari in een tweede ronde kan 

eventueel een gesprek op ons kantoor georgani-

seerd worden.  

 

Wij stellen geen prijs op acquisitie door bemidde-

lingsbureaus n.a.v. deze advertentie. 
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