
 

HET CFPB ZOEKT EEN ONDERZOEKSONDERSTEUNER 

Vind jij een goede werkomgeving voor iedereen belangrijk? En werk je graag mee aan het opbouwen van 

kennis over hoe mensen goed kunnen werken? Dan is onderstaande vacature van het Center for People 

and Buildings (CfPB)  in Delft wellicht op jouw lijf geschreven!  

 

Wie zijn wij? 

Het CfPB is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB 

verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties 

om goed onderbouwde keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het ontwikkelingsproces om 

die werkomgeving te realiseren. 

 

Vragen waar we nu en de komende jaren aan werken zijn: “Wat is nodig voor de overgang naar agile 

werken? Hoe maak je mensen vertrouwd met een nieuwe werkomgeving? Hoe stem je bedrijfsmiddelen 

(huisvesting, ICT, kennis, mensen) af om zo goed mogelijk te kunnen werken? Wat doet de 

werkomgeving met de vitaliteit en gezondheid van mensen?” 

 

Onze kernactiviteiten  

› Kennisbehoeften in kaart brengen en agenderen. 

› Initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doel generieke 

kennisontwikkeling. 

› Overdragen van kennis door publicaties, lezingen, workshops, werkconferenties, 

instrumentontwikkeling, benchmarking. 

  

Wat ga je doen: onderzoeksondersteuning 
Jij zorgt voor een goede voorbereiding van ons onderzoek en ondersteunt de onderzoekers in hun werk.  

De basis van je werk bestaat uit onderstaande taken: 

› Voorbereiden van digitale enquêtes en bezettingsgraadmetingen in ons dataverzamelingssysteem 

› Het voorbereiden en maken van standaardrapportages 

› Het actueel houden van de databases gekoppeld aan de enquêtes en bezettingsgraadmeting 

› Opstellen van de jaarlijkse benchmark en tussendoor specifieke benchmarks 

› Ondersteuning en beheer van de systemen voor planning, projectcoördinatie en tijdschrijven 

› Algemene ondersteunende werkzaamheden voor de onderzoekers, de PR-medewerker en het 

management 

  

 

Wat breng je mee? 
› Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding, in een richting waarin je gewerkt hebt met statische 

methoden en softwareprogramma’s  

› Je vind het leuk om zaken goed geordend uit te zoeken 

› Je bent initiatiefrijk, creatief, nieuwsgierig, denkt vanuit kansen en mogelijkheden en komt met 

ideeën voor verbetering om collega’s op een positieve manier te ondersteunen 

› Je hebt goede schrijf- en adviesvaardigheden  

  



Wat bieden wij? 
Een uitdagende en afwisselende functie in een klein team, met veel ruimte voor zelfstandig werken en 

eigen verantwoordelijkheden. 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. 

 

De functie is voor maximaal 4 dagen in de week. Beoogde startdatum: 1 november. Je krijgt een passend 

salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 33 vakantiedagen per jaar bij een voltijdse 

aanstelling.   

 

Inspirerende werkomgeving: De Bouwcampus 

Het CfPB is partner van de Bouwcampus en is gevestigd op de Bouwcampus in Delft. De Bouwcampus in 

Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op 

het gebied van leven, wonen en werken.  

 

Interesse?  
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatie met CV uiterlijk 8 oktober 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). 

Gesprekken met kandidaten voor deze functie(s) vinden plaats tussen vanaf 12 oktober 2018. 

  

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

 
  



Werkzaamheden onderzoeksondersteuner bij Center for People and 
Buildings     
 

Vind jij een goede werkomgeving voor iedereen belangrijk? En werk je graag mee aan het opbouwen van 

kennis over hoe mensen goed kunnen werken? Dan is onderstaande vacature van het Center for People 

and Buildings (CfPB)  in Delft wellicht op jouw lijf geschreven!  

 

Als onderzoeksondersteuner zorg je voor een goede voorbereiding van ons onderzoek en ondersteunt de 

onderzoekers en het management in hun werk. De basis van je werk bestaat uit werkzaamheden op het 

gebied van onderzoek: 

Belevings- en tevredenheidonderzoek met het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI)  

› Voorbereiden en uitzetten van enquêtes en eerste vraagbaak tijdens periode van openstaande 

enquêtes 

› Voorbereiden en maken standaard rapportages 

› Actueel houden van de WODI-database 

› Opstellen  van jaarlijkse benchmark en eventueel tussentijds specifieke benchmarks maken 

› Uiteenlopende en voorkomende beheerwerkzaamheden voor WODI 

 

Bezettingsgraadmetingen met de Space Utilisatie Monitor (SUM) 

› Voorbereiding van bezettingsgraadmetingen 

» Controle plattegronden 

» Uitzetten en invoeren looproutes 

» Regelen en inwerken uitzendkrachten 

› Monitoring tijdens de metingen: vraagbaak en controle van nauwkeurigheid meting en binnenkomst 

data 

› Voorbereiden en maken standaardrapportages 

› Jaarlijkse benchmark opstellen en eventueel tussentijds specifieke benchmarks maken 

› Uiteenlopende en voorkomende beheerwerkzaamheden voor SUM 

 

Interviews 

› Basis interviewprotocollen opstellen 

› Plannen van interviews 

› Verslaglegging interviews 

 

Naast de specifieke ondersteuning in ons onderzoek, zijn er ook algemeen ondersteunende taken die je   

in samenwerking doet met onze collega PR en communicatie, zoals: 

Werkplekspel 

› Verzending werkplekspellen 

› Samenstellen buitenlandse werkplekspeldozen en verzending 

› Administratie verzendlijst 

› Uiteenlopende en voorkomende beheerwerkzaamheden voor het Werkplekspel 

 

Managementondersteuning 

› Planning en projectcoördinatie 

› Ondersteuning in tijdschrijfadministratie 

› Actief deelnemen aan werkoverleggen (notuleren of voorzitten) 

 



PR-ondersteuning 

› Bijhouden kalender omtrent ‘speciale’ dagen en verzamelen van ‘weetjes’ en data voor 

nieuwsberichten op deze speciale dagen 

› Actueel houden planning congressen en bijeenkomsten 

 

Daarnaast verder in de diverse onderzoeken voorkomende ondersteunende onderzoekstaken.  

 

Wie zijn wij? 
Het CfPB is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB 

verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties 

om goed onderbouwde keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het ontwikkelingsproces om 

die werkomgeving te realiseren. 

 

Vragen waar we nu en de komende jaren aan werken zijn: “Wat is nodig voor de overgang naar agile 

werken? Hoe maak je mensen vertrouwd met een nieuwe werkomgeving? Hoe stem je bedrijfsmiddelen 

(huisvesting, ICT, kennis, mensen) af om zo goed mogelijk te kunnen werken? Wat doet de 

werkomgeving met de vitaliteit en gezondheid van mensen?” 

 

Inspirerende werkomgeving: De Bouwcampus 

Het CfPB is partner van de Bouwcampus en is gevestigd op de Bouwcampus in Delft. De Bouwcampus in 

Delft is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op 

het gebied van leven, wonen en werken.  

 

Interesse?  
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatie met CV uiterlijk 1 oktober 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). 

Gesprekken met kandidaten voor deze functie(s) vinden plaats tussen 8 en 12 oktober 2018. 

 
 


