
1 
 

 
 
 
De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt een: 
 

ervaren (senior) onderzoeker (32-36 uur) 
 

Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokaal bestuur in de gemeenten Amsterdam 
en Zaanstad? Dan is werken bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam wellicht iets voor jou. 
 
Wie zijn wij? 
De Rekenkamer Metropool Amsterdam is een orgaan ingesteld door de gemeenteraden van 
Amsterdam en Zaanstad. Door het doen van onderzoek naar de uitvoering en effecten van 
beleid en de toepassing van wet- en regelgeving willen we het gevoerde bestuur in beide 
gemeenten verbeteren. 
 
We zijn onafhankelijk en bepalen zelf welke onderwerpen we in Amsterdam en Zaanstad 
onderzoeken. Daarbij kiezen we vooral onderwerpen met een groot maatschappelijk of 
financieel belang. De onderwerpen zijn divers en kunnen zich op elk beleidsterrein richten 
variërend van het sociaal domein, de fysieke infrastructuur tot de interne bedrijfsvoering. We 
controleren of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het 
daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig.  
 
In totaal heeft de rekenkamer momenteel 16 medewerkers waarvan 14 onderzoekers. We 
werken in kleine onderzoeksteams. 
 
Wat ga je doen? 
Als ervaren (senior) onderzoeker werk je direct onder de directeur. Je geeft leiding aan een klein 
team bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Je werkt zelf in samenspraak met het team 
onderzoeksvragen uit en stelt een plan van aanpak op. Binnen het onderzoek werk je mee aan de 
uitvoering van onderzoeksactiviteiten en het schrijven van de rapporten. Als senior bewaak je 
daarnaast de kwaliteit van het door het team geleverde werk. Voor de ambtelijke organisatie en de 
partners waarmee de gemeente samenwerkt, vorm je het aanspreekpunt binnen het onderzoek. 
Daarnaast houd je gemeentelijke ontwikkelingen bij en draag je onderwerpen aan voor het 
onderzoeksprogramma. Verder denk je mee over en werk je mee aan bedrijfsvoeringsvraagstukken 
en organisatieontwikkeling. 
 
Wat vragen we? 
Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) onderzoeker. Een inventieve onderzoeker met een goed 
analytisch vermogen en overtuigingskracht. Iemand die resultaatgericht is en komt tot afgewogen 
oordelen. Verder vind je het leuk om onderzoek te doen naar verschillende inhoudelijke 
beleidsterreinen van de lokale overheid.  
 
Voor deze functie zien we graag dat je beschikt over: 

• een academische opleiding (bijvoorbeeld Urban studies, Bestuurskunde, Sociale 
Wetenschappen, Sociale geografie, Planologie, Bedrijfseconomie, Accountancy). 

• ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met het doen van onderzoek in de publieke sector. 

• kennis van actuele ontwikkelingen in het openbaar bestuur en het onderzoek. 

• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 

• goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.  
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• ervaring met het leiding geven aan hoogopgeleide onderzoekers is een pre. 
 
Wat bieden we 

• Als onderzoeker bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam kom je formeel in dienst van de 
gemeente Amsterdam. Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur. 

• Inschaling gebeurt in schaal 12 of 13 (CAO gemeenten) op basis van de opleiding, kennis en 
ervaring die je meebrengt. 

• een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract.  

• ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

• een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor 
bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen. 

• een reiskosten- of thuiswerkvergoeding. 

• flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek.  

• een mobiele telefoon en laptop. 
 
We koesteren verschillen tussen collega’s; ze zorgen voor betere resultaten voor onze 
organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is 
van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom! 
 
Solliciteren  
Solliciteer vóór 22 mei 2022 via het sollicitatieformulier van de gemeente Amsterdam. Open het 
sollicitatieformulier. 
 
Handig om te weten 

• De sluitingsdatum voor reageren op de vacature is 22 mei 2022. Daarna volgt de 
selectieprocedure die meestal 3 tot 6 weken in beslag neemt. De eerste gespreksronde 
vindt plaats op 31 mei en mogelijk 1 juni. De tweede gespreksronde vindt plaats op 8 
juni. Je ontvangt van ons altijd per e-mail informatie over het verloop van de procedure.  

• Nu de beperkingen als gevolg van Corona/COVID19 voorbij zijn, zullen we de 
sollicitatiegesprekken bij ons op kantoor voeren. 

• Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) aanleveren. 

• Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten voorrang in de procedure*. 

 
Heb je nog vragen? 

• Over de functie kun je contact opnemen met mevrouw drs. A.L. Daalder, directeur 
Rekenkamer Metropool Amsterdam via 020-30 36 300. 

• Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij het secretariaat via 
info@rekenkamer-amsterdam.nl. 

• Wil je nog meer weten over werken bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam? Op onze 
website is veel informatie te vinden over onze onderzoeken en werkwijze. 

 
*Interne kandidaten zijn medewerkers van de gemeente Amsterdam en uitzendkrachten die 
minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam hebben gewerkt. 
 
Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot 
uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv's door bureaus aan 
onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv's nemen we niet in behandeling. 
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