
 
 

Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings 
Info@CfPB.nl 
+31 (0)15 278 12 71 
www.CfPB.nl 

GEZOCHT: ONDERZOEKER MET INTERESSE VOOR DE 
WERKOMGEVING 

Het Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) in Delft wil een nieuwe onderzoeker 

aantrekken. Een onderzoeker bij CfPB houdt zich bezig met de dataverzameling, analyse en interpretatie 

van onderzoek gericht op de ontwikkeling, het gebruik, de beleving en de implementatie van 

werkplekconcepten. 

Onze ideale kandidaat heeft 2 tot 4 jaar werkervaring en wil de stap maken naar kennisontwikkeling en 

onderzoek. 

 

We zoeken iemand die:  

› interesse heeft voor organisaties en gebouwen: het gebruik door mensen die daarin werken 

› kennis en ervaring heeft in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden  

› geïnteresseerd is in het ontwikkelen van interactieve onderzoekstechnieken en dataverzameling 

› kennis overdraagt in de vorm van rapportages, publicaties, lezingen en workshops 

› initiatiefrijk is en zelfstandig kan werken 

› bij voorkeur een achtergrond heeft in organisatiewetenschappen, bedrijfskunde of bestuurskunde 

› op korte termijn kan beginnen. 

 

De baan is in eerste instantie voor 1 jaar. 

 

Over ons werk 

Een goede werkomgeving voor iedereen, dat is waar we 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: van open werkplekken, activiteitgerelateerde 

werkplekken tot traditionele kamerkantoren. De toekomst van werk is onzeker en bijblijven met een 

passende organisatie van het werk en van de werkomgeving is belangrijk. De weerkerende vragen zijn: 

kan het beter, prettiger en goedkoper?   

Je voert toegepast onderzoek uit in de organisatie en werkomgeving van de partners van het CfPB. Dit 

zijn bedrijven, overheden, universiteiten en HBO’s. Onze partners hebben belang bij betrouwbare en 

bruikbare kennis.  

 

Ons onderzoek gaat over het gebruik en de beleving van werkplekconcepten, over de processen van 

conceptontwikkeling, besluitvorming en implementatie in een strategische of operationele 

bedrijfscontext Het onderzoek vindt plaats in casestudies of vanuit overkoepelende thema’s. We streven 

ernaar dat onze kennis organisaties stimuleert om passende keuzes voor hun huisvesting en 

werkomgeving te maken.    

 

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. Het 

CfPB heeft eigen arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie 

Heb je interesse voor deze functie, stuur dan je motivatie met CV naar info@cfpb.nl. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Anca Gosselink (015 – 278 12 71 of 06 511 3 2 159) 


