
Kom naar Open Dag CPB op 21 januari 2020  
Wetenschappelijk onderzoek doen dat impact heeft op elke 
Nederlander. Als dat je aanspreekt, zit je goed bij het Centraal 
Planbureau. Kom op 21 januari 2020 naar onze Open Dag in Den 
Haag voor info over stage, baan of een periode tijdens jouw 
promotie op het CPB. 

Wat zijn de economische effecten van het klimaatakkoord? Wat leveren 
investeringen in het onderwijs op? Hoe kun je de gevolgen van vergrijzing 
bijsturen? Dit soort belangrijke kwesties liggen op het bureau van de 
wetenschappelijk onderzoekers bij het Centraal Planbureau (CPB).  

Maak op de Open Dag kennis met het werk van het CPB. En met onze 
economen en econometristen. Maak zelf een uitdagende case en ga na 
afloop gezellig borrelen met CPB’ers. 

Werken bij het CPB betekent: 

• Wetenschappelijk onderzoek doen dat van belang is voor de 
maatschappij. Je doet het ergens voor. 

• Direct aan de slag gaan in een team van actieve onderzoekers. Je 
hoort er meteen bij, of je nou werknemer of stagiair(e) bent. 

• Leuke en enthousiaste collega’s om mee samen te werken én om 
sociale activiteiten te ondernemen.  

Programma Open Dag 
12:30 – 13:00: Inloop deelnemers 
13:00 – 13:05: Opening door Jeroen Hinloopen, onderdirecteur CPB 
13:05 – 13:45: Presentatie over het werken bij het CPB 
13:45 – 14:30: Rondleiding gebouw door JongCPB 
14:30 – 14:45: Korte break 
14:45 – 17:00: Een interactieve case 
17:00 – 18:30: Borreltijd! 

Adres 
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 

Aanmelden  
Zin om kennis te maken met het CPB tijdens de Open Dag van 21 januari 
2020? Leuk! Wil je je inschrijven, stuur je cv dan naar Jeannette 
Verbruggen, J.L.Verbruggen@cpb.nl  

Verhinderd? 

Op 21 januari 2020 verhinderd maar wel interesse? Mail Jeannette 
Verbruggen, J.L.Verbruggen@cpb.nl  
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Kom werken bij het CPB 
Het CPB zoekt slimme onderzoekers met belangstelling voor economische 
vraagstukken. Je studeert economie, econometrie, wiskunde of 
natuurkunde. 

Je kunt aan de slag als: 

• Stagiair(e) 
• Promovendus/promovenda  
• Onderzoeker in dienst van het CPB 

Stagiair(e) 
Als stagiair(e) hoor je er meteen helemaal bij. Je wordt opgenomen in 
een netwerk van jonge, actieve onderzoekers. 

Promovendus/promovenda 
Ga je promoveren? Schrijf een van je papers op het CPB. Dan zit je 
bovenop een rijkdom aan data. En tussen ervaren onderzoekers met 
uitgebreide kennis van beleid en literatuur. 

Als onderzoeker in dienst 
Je hebt bijna je master afgerond, of staat op het punt te promoveren. Je 
zorgt bij het CPB voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief 
hoogstaand onderzoek. Of je werkt mee aan de ramingen van het CPB 
voor de (wereld)economie. Deze vormen de basis voor de sociaal-
economische besluitvorming door de regering.  

Je beantwoordt vragen van onder meer de regering en ministeries. Je 
publiceert en presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende 
doelgroepen: beleid en wetenschap. In sommige gevallen kun je je werk 
bij het CPB combineren met een promotie.  

Wervingsronde 
In juni 2020 en januari 2021 houdt het CPB een wervingsronde voor 
onderzoekers. Hou hiervoor de website in de gaten of volg ons op 
LinkedIn. 

Meer info 
App of mail Claudia Presenti: 06 29052400, C.Presenti@cpb.nl 
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