
  

 

/ 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 ter versterking van 

het team een: 

Onderzoeker Regionale economie 

32 uur per week 

Als onderzoeker Regionale economie werk je mee aan een aantal onderzoeksprojecten, die als 

doel hebben het kennisnetwerk Economische Veerkracht te voeden met kennis over en 

inzicht in de regionale economie. Een onderdeel daarvan is het opzetten van een meerjarige 

monitoring op voor Fryslân relevante trends en ontwikkelingen. Je werkt mee in de 

projectteams om deze onderzoeken goed op te zetten en uit te voeren. 

Dit ben jij: 
• Je hebt een passie voor beleidsrelevant onderzoek op het gebied van de regionale 

economie. 
• Je hebt aantoonbare ervaring in het koppelen van kennis aan complexe 

beleidsprocessen op een aansprekende en begrijpelijke manier. 
• Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook zeker gewend om in projectteams te 

functioneren. 
• Je hebt ervaring met het verwerken en visualiseren van data, alsook de 

ondersteunende programma’s daartoe. 
• Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding in een relevant terrein, bijvoorbeeld 

economie, economische geografie of bedrijfskunde. 
• Je kunt overweg met kwantitatieve databronnen. 
• Je bent ondernemend en hebt affiniteit met en kennis van de wereld van 

beleidsmakers. 
• Je werkt graag samen in een klein team en hebt een collegiale instelling. 

 

Wat ga je doen: 
• Verzamelen, analyseren en rapporteren over data (zowel kwalitatief als kwantitatief) 

op het gebied van economie in relatie tot brede welvaart; 
• Presenteren van resultaten op regionale bijeenkomsten voor stakeholders; 
• Schrijven van toegankelijke rapportages. 



 

Wat krijg je ervoor terug: 
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. De voorwaarden die daarbij horen:  

- Een aanstelling voor een jaar van 32 uur per week. 
- 32 uur per week in salarisschaal 10 van de CAO sociaal werk, met een minimum salaris 

van € 3.221,- en een maximum salaris van € 4.830,- 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. 

Solliciteren? 

Ben je enthousiast geworden over deze functie en wil je bijdragen aan inzicht, beleid en debat 

over regionale vraagstukken? Dan zijn we erg benieuwd naar jou! Bel of kom langs voor meer 

informatie. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Wouter Marchand, 

06-38 40 03 46, wmarchand@fsp.nl. 

Meteen die sollicitatiebrief schrijven mag natuurlijk ook. Reageren kan via de knop 

‘solliciteer nu’ hieronder. Dat kan tot en met 15 januari 2023. 

 

 

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