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vanuit ambitie en groei zijn wij op zoek naar een:

Senior onderzoeker

vacature

Eindhoven,

9 augustus 2021



& VAN DE LAAR IS ONE-STOP-SHOP-BUREAU                    
VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

ONDERZOEK & ADVIES

PROCESBGELEIDING & REALISATIE

TRAINING & COACHING

INTERIM, EXECUTIVE SEARCH, WERVING & SELECTIE

GEMEENTEN

SAMENWERKINGSVERBANDEN

PROVINCIES

WATERSCHAPPEN
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DE VRAAGSTUKKEN WAAROP WE ACTIEF ZIJN:

1. Toekomstbestendig en opgavegericht organiseren

2. Inzicht en grip sociaal domein

3. Bestuurs- en realisatiekracht gemeenten

4. Samenwerking: vormgeven, evalueren en doorontwikkelen

5. Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid beleid onderzoeken

6. Interim, executive search en werving & selectie

7. Passend en inspirerend leiderschap ontwikkelen

Wij passen ons tijdig aan op de ontwikkelingen en opgaven in de publieke 
sector. Jaarlijks - of eerder waar nodig - staan we als team stil bij dé 
vraagstukken van onze relaties in het nieuwe jaar.
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Ga jij met & Van de Laar mee op onze missie:

BIJDRAGEN AAN EEN ZELFBEWUSTE 
EN WENDBARE PUBLIEKE SECTOR
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ZELFBEWUST WENDBAAR ENERGIEK

Ben jij?



Help jij als senior onderzoeker onze 
relaties om inzicht te krijgen in  de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van hun beleid? 

En versterk jij samen met je collega’s 
de marktpositie van & Van de Laar 
rondom ‘onafhankelijk onderzoek’?
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Herken jij jezelf in deze profielschets?
• Je hebt als senior onderzoeker minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring als 

(extern) onderzoeker in politiek-bestuurlijke en ambtelijke complexe 
projecten.

• Je bent zelfbewust, wendbaar en energiek!

• Je bent bewust op zoek naar een volgende stap in je ontwikkeling als 
persoon en onderzoeker.

• De publieke sector, specifiek de lokale overheid, kent voor jou geen 
geheimen.

• Je bent goed bekend met vraagstukken van gemeenten, provincies en/ of 
waterschappen rondom de doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van hun beleid.

• Je hebt een eigen visie op de het doen van ‘onafhankelijk onderzoek’, in de 
vorm van rekenkameronderzoek, 213a- en 217a-onderzoek of 
(toekomstgerichte) evaluatieonderzoeken.

• Je bent innovatief, niet bang om van gebaande paden af te wijken in aanpak 
en rapportagevorm, neemt onze relaties mee in jouw visie en aanpak op het 
doen van onderzoek en komt met vernieuwende producten en diensten, 
aansluitend op de actualiteit in de markt.

• Je werkt reeds meerdere jaren als (senior) onderzoeker en beschikt over een 
aantoonbaar persoonlijk netwerk en opdrachtenportefeuille. Dan wel zie je 
ernaar uit om dit op afzienbare termijn – samen met ons team – verder te  
ontwikkelen.

• Je bent in staat om (met steun van collega’s) complexe politiek-bestuurlijke 
en ambtelijke projecten tot een goed einde te brengen door scherpzinnig te 
onderzoeken en door jouw expertise in te zetten. 

• Daarbij heb je naast onderzoekende vaardigheden, zelf voldoende kennis 
van één of meerdere inhoudelijke ontwikkelingen binnen de lokale overheid 
en/ of beschik je over organisatorische, personele, financiële of juridische 
kennis.

• Je kunt goed luisteren, communiceert met overtuiging en toont 
betrokkenheid bij collega’s en bij onze relaties.

• Bovendien zie je het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de 
verdere ontwikkeling van ons bureau. 

• Je hebt een universitaire opleiding afgerond, waarbij we vaardigheden en 
ervaring belangrijker vinden dan studierichting. 
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& Van de Laar biedt jou
• Een inspirerende en collegiale werkomgeving bij een ambitieus en energiek 

adviesbureau voor de publieke sector, met denkers én doeners.

• Een werkomgeving waarin zelfbewust, wendbaar en energiek de 
kernbegrippen zijn. 

• Wij koppelen een hoge mate van professionaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid aan plezier, collegialiteit en inzet in je werk. 

• Je krijgt veel ruimte om jezelf te ontwikkelen als senior onderzoeker, waarbij 
we je commitment vragen op het begeleiden van en samenwerken met 
collega-adviseurs/ -onderzoekers. 

• We blijven nauw met elkaar in verbinding, juist omdat we allemaal druk zijn 
met onze relaties, door wekelijkse (online) koffiemomenten, maandelijkse 
intervisiedagen, spontane ontmoetingen op kantoor of onderweg, een 
belletje tussendoor, een jaarlijkse strategiedag en periodieke binden & 
boeien-gesprekken. 

• Je bouwt – in nauwe samenspraak met collega’s – met energie aan de 
verdere ontwikkeling van je eigen markt en/ of specialisme, waarmee je voor 
ons bureau zichtbaar bent naar de markt.

• Verder bieden wij je een plek binnen in een hecht team waarin hard gewerkt 
wordt, waar veel aandacht is voor elkaar, ruimte is voor humor en voor 
sociale activiteiten. 

• Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

• Hoge mate van flexibiliteit/ eigen verantwoordelijkheid qua 
werklocatie en agenda

• Goede werk/privé balans
• 30 vakantiedagen, ruimte voor parttime werken
• Individueel ontwikkelbudget
• Bonusregeling
• Leaseauto of mobiliteitsbudget 
• Mobiele telefoon- en onkostenvergoeding
• Laptop

• Ons kantoor is gevestigd in een inspirerende werkomgeving in Eindhoven. 
Het werkgebied strekt zich uit over heel Nederland.
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Een beeld bij een deel van jouw collega’s
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Een sfeerimpressie van jouw nieuwe werkplek



JIJ & VAN DE LAAR?

Stuur je motivatiebrief en cv naar:         

Esther Aaldering: e.aaldering@en-vdl.nl

of bel Esther voor meer informatie op:

06 18 18 77 00  /  085 747 06 18

Wij zien ernaar uit om samen in gesprek te gaan. Je kunt dan alles vragen wat 
je wilt weten over wie we zijn en hoe we werken. En wij zijn nieuwsgierig naar 
wat jij komt halen en brengen bij ons bureau. Is er een wederzijdse klik? Dan 

vertellen we je graag hoe het vervolgproces eruit ziet.

Reageren op deze vacature kan t/m 05 september 2021
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& Van de Laar B.V.
Denkers en doeners voor de publieke sector

info@en-vdl.nl
en-vandelaar.nl

Don Boscostraat 4
5611 KW Eindhoven
085  - 747 06 18


