
 
Functieomschrijving onderzoeker Zuidelijke Rekenkamer 

 

Omgeving 

De Zuidelijke Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De 

rekenkamer heeft een wettelijke taak: het onderzoeken van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de 

rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamer is onafhankelijk: zij bepaalt 

zelf wat zij onderzoekt en op welke wijze zij over de uitkomsten van dat onderzoek aan Provinciale Staten bericht. 

Om te zorgen voor een goede afstemming is er contact met de Programmaraad van de rekenkamer, die bestaat 

uit drie Statenleden van beide provincies. Daarnaast is er over de uitvoering van onderzoek regelmatig contact 

met de griffies van de Staten van beide provincies en de ambtelijke organisatie. 

Het bestuur van de rekenkamer bestaat uit drie personen, die door Provinciale Staten zijn benoemd. Het bestuur 

wordt ondersteund door een bureau, dat onder leiding van de directeur-secretaris de onderzoeken uitvoert en de 

uitbesteding van onderzoek aan derden coördineert. Naast de directeur-secretaris bestaat het bureau uit vier 

onderzoekers en een officemanager. De rekenkamer is gevestigd in Eindhoven.  

 

Inhoud van de functie  

Het verrichten van directe en indirecte werkzaamheden in het kader van een onderzoeksproject en bijdragen aan 

de algemene doelstellingen van de rekenkamer. 

 

Kerntaken 

 Voert zelfstandig (deel)onderzoeken uit: 

- Uitwerken van een onderzoeksprobleem in doelstelling en onderzoeksvragen en het maken van een 

onderzoeksopzet en –planning.  

- Verwerkt actuele en beleidsrelevante inzichten op maatschappelijk en bestuurlijk gebied in het onderzoek. 

- Hanteert diverse methoden van gegevensverzameling (literatuur- en dossieronderzoek en interviews). 

- Bewerkt en analyseert onderzoeksgegevens en rapporteert over de bevindingen. 

- Stelt een eindrapportage op over het onderzoek en daarop gebaseerde (concept) conclusies en 

eindrapportages over het onderzoek. 

 Neemt deel aan ambtelijke en bestuurlijke interviews en eindgesprekken.  

 Levert inhoudelijke bijdragen aan presentaties etc. over onderzoeksresultaten. 

 Denkt en doet mee in het verkennen en selecteren van mogelijke onderzoeksonderwerpen (monitoring). 

 Voert in samenwerking met de collega’s onderzoeken uit en levert bijdragen aan onderzoeken die niet 

primair het eigen onderzoek betreffen. 

 Onderhoudt contacten met onderzoekers van andere rekenkamers en mogelijk andere 

onderzoeksinstellingen. 

 Draagt bij aan de realisatie van de speerpunten 2017-2022, met meer aandacht voor de voorkant van de 

beleidscyclus, uitbreiding van het repertoire, verbeteren van het lerend vermogen, actievere rapportages en 

aansluiten bij technologische ontwikkelingen. 

 Draagt bij aan de positionering en profilering van de rekenkamer naar buiten toe. 

 

Functie-eisen 

 Academisch denk- en werkniveau. 

 Brede kennis van de overheidsorganisatie(structuur) en cultuur. 

 Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 



 

 Kennis van en ervaring met de toepassing van diverse methoden en technieken van kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek. 

 Goede kennis van en enkele jaren ervaring met het uitvoeren van onderzoek binnen het openbaar bestuur.  

 Vermogen om samen te werken in een projectteam en bij te dragen aan een goede samenwerking binnen 

het bureau. 

 Goede communicatieve en adviesvaardigheden richting de directeur-secretaris en het bestuur. 

 Goede schrijf en interview vaardigheden. 

 

Competenties 

 

Organisatorische competenties 

- Resultaatgerichtheid: Slaagt erin om doelen te concretiseren en te bewaken en is vasthoudend bij 

tegenslag. Is gericht op het behalen van doelen en resultaten. Toetst en borgt naleving van afspraken. 

- Probleemanalyse: Signaleert problemen, herkent mogelijke oorzaken en legt verbanden zodat een zinvolle 

oplossing kan worden bedacht. 

- Team oriëntatie: Draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp 

betreft dat niet (direct) het eigen onderzoek betreft. 

- Lerend vermogen: Neemt nieuwe informatie en methoden in zich op en past deze effectief toe in het eigen 

werk.  

- Plannen/organiseren: Bepaalt op effectieve wijze benodigde acties en prioriteiten en vertaalt deze naar 

een reële tijdsplanning. 

- Klantgerichtheid: Heeft een flexibele, klantgerichte, omgevings-, samenwerkings- en innovatiegerichte 

opstelling. 

 

Sociaal-communicatieve competenties 

- Samenwerken: Deelt actief informatie en ervaringen met anderen. Geeft eigen mening, vraagt de mening 

van collega's en houdt hier rekening mee. 

- Organisatiebewustzijn: Heeft een goed inzicht in de organisatie en haar positie in het politiek-bestuurlijke 

krachtenveld. Signaleert relevante omgevingsontwikkelingen en integreert deze in het werk. Is zich bewust 

van de rolverdeling binnen de rekenkamer en handelt daarnaar. 

- Netwerken: Is succesvol in het opbouwen en onderhouden van contacten in uiteenlopende situaties en op 

verschillende niveaus. 

 

Intellectuele competenties 

- Analytisch vermogen: Is in staat om complexe informatie te analyseren. Legt verbanden en ziet oorzaken. 

Stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.  

- Probleemanalyse: Signaleert problemen, herkent mogelijke oorzaken en legt verbanden zodat een zinvolle 

oplossing kan worden bedacht.  

- Doelgericht handelen: Benoemt duidelijke doelstellingen en resultaten in eigen werk en neemt deze als 

leidraad voor eigen handelen.  

 

Emotionele competenties 

- Stressbestendig: Blijft effectief gedrag vertonen onder tijdsdruk, bij complicaties en bij tegenspel.  

- Integriteit: Het handelen is in lijn met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook 

onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hiervan af te wijken. 


