
Open Day 
CPB Netherlands Bureau 

for Economic Policy Analysis 

Are you exploring the labour market and wonder 
whether CPB could be the workplace for you?

Come to our Open Day!

When: Wednesday 30 November 2016
12:30 – 17:00 hours

Where: Bezuidenhoutseweg 30 in The Hague

Looking for more information or ready to apply?
Send your email to Jeannette Verbruggen,

j.l.verbruggen@cpb.nl 

If you would like to visit our Open Day, please also 
include your cv

(The number of available seats is limited and, if necessary, a selection will be made on the basis of cv)

Vacature Wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau (EZ160632)

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij
het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag 
met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Je werkt binnen een team van hoogopgeleide professionals aan beleidsrelevant economisch 
onderzoek. Je houdt je onder meer bezig met het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses en
het praktisch toepassen van economische of statistische theorie bij complexe vraagstukken.

Op termijn word je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand 
onderzoek. Je beantwoordt daarbij vragen van onder meer de regering en ministeries.
Daarbij houd je rekening met diverse belangen en externe ontwikkelingen.

Je gebruikt en ontwikkelt veelal wetenschappelijke methoden en technieken. Je publiceert en 
presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende doelgroepen: beleid en wetenschap.
Binnen het Centraal Planbureau krijg je de mogelijkheid om door te groeien tot een ervaren senior 
wetenschappelijk medewerker.

Functie-eisen

• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding economie of econometrie en je bent bij voorkeur 
gepromoveerd. Ook met een andere afgeronde universitaire opleiding, zoals wis- of natuurkunde, 
word je uitgenodigd om te solliciteren, mits je aantoonbare affiniteit met kwantitatieve 
economische analyses hebt. Diegenen die hun opleiding dit academisch jaar afronden, worden    
ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

• Je hebt up-to-date kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en economische theorie.
• Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt.

Organisatieomschrijving 

Het Centraal Planbureau (CPB) is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische 
Zaken. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. Het CPB maakt maatschappelijk relevante economische 
beleidsanalyses en ramingen voor, met name, regering en parlement. Het CPB opereert daarmee op 
het snijvlak van wetenschap en beleid.

Geïnteresseerd in de functie en de volledige vacaturetekst?

Stuur dan een mail aan de HR-adviseur Claudia Presenti, c.presenti@cpb.nl. Informatie over deze 
vacature kan ook worden ingewonnen bij dr. Albert van der Horst, voorzitter van de 
sollicitatiecommissie (06- 52526165), a.van.der.horst@cpb.nl of dr. Sander van Veldhuizen
(06- 11648608),  s.van.veldhuizen@cpb.nl. De vacature sluit op 15 januari 2017.  Het CPB is bereid
tot de zomer te wachten met de indiensttreding.


