
JUNIOR ONDERZOEKER CENTER FOR PEOPLE AND BUILDINGS 
 
Vind je de werkomgeving belangrijk en wil je je er in verdiepen? Word dan onze nieuwe collega! 
Bij het Kenniscentrum Center for People and Buildings in Delft werk je aan vraagstukken over de 
relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld over wat is nodig voor de 
overgang naar agile werken? Hoe maak je mensen vertrouwd met een nieuwe werkomgeving? Welke 
bedrijfsmiddelen zijn nodig om goed in de werkomgeving te werken? En wat doet de werkomgeving 
met de vitaliteit en gezondheid van mensen? Wij ontwikkelen samen met organisaties in de praktijk 
betrouwbare en wetenschappelijke kennis.  
 
Wat ga je doen?  
Als junior onderzoeker ga je op zoek naar de benodigde kennis voor huisvestingsvraagstukken van 
diverse organisaties. Je denkt na over de juiste onderzoeksopzet, bereid het onderzoek voor en 
analyseert de data die je verzamelt. Je vertaalt je data samen met de andere onderzoekers in 
bruikbare kennis voor het werkveld en organisaties waar CfPB onderzoek doet. Je bent een 
gesprekspartner voor organisaties, je kunt goed luisteren, kritische vragen stellen. Je leert bij ons om 
toepassingen van kennis uit onderzoek naar de praktijk te vertalen. Je vindt het leuk om je te 
ontwikkelen als onderzoeker en tot deskundige en geïnformeerde gesprekspartner voor organisaties. 
Wil je weten welke projecten en onderzoeksthema’s we hebben? Kijk dan rond op onze website: 
www.cfpb.nl  
 
Wie zijn wij? 
Een goede werkomgeving voor iedereen, dat is waar we met onze kennis aan willen bijdragen. 
Omdat mensen een aanzienlijk deel van hun (werk)tijd in gebouwen doorbrengen, kiezen steeds 
meer werkgevers ervoor om die gebouwen handig, prettig en efficiënt in te richten. Wij streven 
ernaar dat onze kennis organisaties stimuleert om passende keuzes voor hun huisvesting en 
werkomgeving te maken.   
 
Het Center for People and Buildings is een wetenschappelijk kenniscentrum gericht op het 
ontwikkelen en delen van kennis. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar veranderingen, gebruik en 
beleving van (werk)omgevingen, we ontwikkelen modellen en meetinstrumenten, en begeleiden 
organisaties bij het werken daarmee. We verzamelen, duiden en delen kennis over de relatie tussen 
gebouw, ict, en de eindgebruiker. We willen multidisciplinaire samenwerking bevorderen en een 
brug vormen tussen wetenschap en praktijk. 
 
Profiel  
Jij bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, wilt je verdiepen in onderwerpen over de 
werkomgeving en in het doen van onderzoek. Je vindt het leuk om kennis te delen en praktisch 
toepasbaar te maken.  
 
Als sociale wetenschapper ben je bekend met kwalitatieve onderzoeksvaardigheden en verdiep je je 
graag in data. Je hebt interesse in organisaties, werkprocessen en de wijze waarop ict, facilitair 
management en human resourcemanagement samen de werkprocessen kunnen ondersteunen.  

http://www.cfpb.nl/


 
In het kort vragen we: 
- Afgeronde sociaalwetenschappelijke studie 
- Het schrijven van onderzoekplannen en uitvoeren van deze onderzoeken samen met (senior) 

onderzoekers van het team 
- Ervaring in kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek  
- Affiniteit met (kantoor)huisvesting en de gebruikers 
- Bedreven in datacollectie en data-analyse 
- Goede communicatieve vaardigheden 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een informele en inspirerende werkkring. Je collega’s zijn hoogopgeleide professionals 
met een uiteenlopende studie-achtergrond en werkervaring. Kenmerken van ons team zijn 
enthousiasme, betrokkenheid en plezier in het werk.  

Je krijgt een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld 33 
vakantiedagen per jaar bij een voltijdse aanstelling. Voor de functie vragen we dat je minimaal 32 en 
maximaal 40 uur per week beschikbaar bent.  

Informatie 
Heb je interesse voor deze functie, stuur dan je motivatie met CV uiterlijk 1 november 2018 naar 
info@cfpb.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anca Gosselink (015 – 278 12 71 of 
06 511 3 2 159).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
Delft, 28 september 2018 
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