Kwantitatieve onderzoeker duurzame ontwikkeling Het PON & Telos
Werken als kwantitatief onderzoeker bij Het PON & Telos
Werk jij graag in een integraal team aan thema’s van de toekomst? Aan projecten rondom
de sustainable development goals (SDGs), (inclusieve) energietransitie (energiearmoede),
de voedsel – en landbouwtransitie of projecten die gericht zijn op (het operationaliseren
van) Brede Welvaart? En zijn integrale aanpakken, waarbij meerdere opgaven aan de orde
zijn (leefbaarheid, woningbouw, landbouw, water, energie biodiversiteit) voor jou als
onderzoeker bekend terrein? Wij zijn op zoek naar mensen, die door middel van
kwantitatieve analyses en (beleids)impact assessments een bijdrage willen leveren aan
deze opgaven, met oog voor integraliteit en duurzaamheid. Word jij daar enthousiast van?
Dan is deze functie echt iets voor jou. En nodigen we je graag uit om bij ons te komen
werken aan de doorontwikkeling van onze monitoringsactiviteiten.
Over Het PON & Telos
Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. Door
het groeiende en uitdagende opdrachtenpakket op het terrein van duurzame ontwikkeling
zijn wij op verzoek naar versterking. Met een multidisciplinair en creatief team van circa 30
adviseur-onderzoekers werken we voor lokale, regionale en landelijke overheden in
Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en
maatschappelijke organisaties. We zijn officieel partner van Tilburg University en werken
intensief samen met andere regionale of landelijke kennisinstellingen. Met onze kennis en
inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze
afgewogen keuzes kunnen maken en een positieve impuls kunnen geven aan de
samenleving van morgen.
Het PON & Telos positioneert zich nadrukkelijk als bemiddelaar tussen wetenschappelijke
kennis en innovatieve (beleids)praktijken. In allerlei samenwerkingsverbanden wordt
relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van
nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling. Ons werk richt zich op:
 het verschaffen van inzicht in het complex van (f)actoren dat van invloed is op het
ontstaan van maatschappelijke problemen in relatie tot duurzame ontwikkeling;
 het organiseren en faciliteren van communicatie en debat over (oplossingen voor)
die problemen
Functie-eisen
De onderzoeker:
 heeft een relevante academische opleiding; heeft minimaal 5 jaar ervaring met het
ontwikkelen en gebruiken van data en monitoring; kennis en ervaring met
modellering is een pré.
 is goed ingevoerd in en voert kwantitatieve analyses uit op deelaspecten van
duurzame ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld energie- en klimaat, landbouw, de
woningmarkt of op het vlak van de (gezonde) leefomgeving.
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heeft in zijn algemeenheid belangstelling voor duurzaamheidstransities en
systeemvernieuwing en is bereid om bij te leren op deelaspecten van duurzame
ontwikkeling waarin hij / zij nog niet thuis is;
beschikt over voldoende kennis van MS Excel/SPSS. Kennis m.b.t. CBS
Microdata,Power BI, Python/R en GIS is een pré.
draagt actief bij aan structurele kennisopbouw (inhoud, methoden, technieken)
van onze themagroepen duurzaamheidstransities en impact;
kan zijn/haar kennis schriftelijk en mondeling helder overdragen aan verschillende
doelgroepen;
werkt ordelijk, gestructureerd en kan goed omgaan met deadlines.

Gezien het feit dat zowel de informatiebronnen als onze opdrachtgevers overwegend
Nederlands zijn, is het noodzakelijk dat de kandidaat goed Nederlands kan lezen en
spreken.
Arbeidsvoorwaarden
Het PON & Telos biedt een professionele en uitdagende werkomgeving, waarbinnen
collegialiteit, leren en samenwerken de sfeer bepalen. We investeren in je met opleidingen
en trainingen en geven je de ruimte om je talenten te ontplooien. Je hebt daarbij zelf een
grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. We hebben een fijne en creatieve
werkplek naast Centraal Station Tilburg en bieden je ook de gelegenheid om (deels) thuis
te werken. Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op
vast. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl (06-30037627) of Ruben Smeets r.smeets@hetpon-telos.nl
(06-30635360). Bij interesse mag een cv inclusief motivatiebrief worden gericht aan Gijs
Outmaijer g.outmaijer@hetpon-telos.nl.

