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Vacature nummer NO180009
Stand plaats Den Haag
Niveau Master/doctoraal
Contractduur 12 maanden
Dienst verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project /

traject / werkzaamheden
Functiegroep (Senior) Adviseur
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Vacature loopt tot 4 november 2018

https://www.werkenbijdeoverheid.nl

FUNCTIE OMSCHRIJVING

Voor een periode van 12 maanden zijn wij op zoek naar versterking in de vorm van vier onderzoekers. 
De werkzaamheden vinden plaats in één van de sectoren Veiligheid, Migratie en Mobiliteit (VMM), Werk, Inkomen en
Onderwijs (WIO) of Wonen en Zorg (WZ). 
Je wordt geplaatst in één van die sectoren, maar kunt worden ingezet bij één van de andere sectoren als bijvoorbeeld
de bezetting of het werkaanbod in een andere sector daarom vraagt. 
Heb je dus specifieke kennis van zaken als bijvoorbeeld (gemeentelijk) handhaven bij overlast dan word je van harte
uitgenodigd te reageren.

Een onderzoeker bij de Nationale ombudsman: 
• werkt primair als klachtbehandelaar 
• behandelt indiviudele klachten van burgers 
• heeft daarbij veel persoonlijk contact hebt met zowel burgers als overheidsinstanties 
• signaleert klachten die vaker voorkomen en bekijkt of een meer structurele aanpak, waarbij gerichte beïnvloeding
centraal staat, effectiever is 
• kan wanneer een snelle oplossing niet mogelijk is zelfstandig een onderzoek starten. Zo'n onderzoek mondt in
sommige gevallen uit in een rapport met een oordeel van de Nationale ombudsman en een aanbeveling voor
verbetering 
• neemt deel aan projectmatig opgezette onderzoeken 
• houdt volgens de regelen der kunst de dossiers bij 
• volgt ontwikkelingen op het vakgebied (maatschappelijk, juridisch en politiek) 
• is geboeid door de relatie tussen burger en overheid 
• beschikt over een sterke "antenne" voor maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert hieruit relevante zaken.

Naast individuele klachtbehandeling worden structurele onderzoeken en projecten uitgevoerd. Dit gebeurt wanneer
door toename van klachten op een specifiek terrein sprake lijkt van een structureel probleem. 
Je doet een beroep op je creativiteit, werkt oplossingsgericht en kijkt welke actie van de Nationale ombudsman het
meest effectief is en impact genereert. Bij het uitvoeren van een onderzoek en het opstellen van een rapport zet je
onderzoeksvaardigheden in (zoals het toepassen van hoor en wederhoor) en ben je gericht op effectiviteit en
beïnvloeding.

FUNCTIE-EISEN

Wij zoeken iemand met: 
- een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau 
- ervaring met conflicthantering, persoonljke gesprekken in (soms) ingewikkelde sitiaties en klachtbehandeling 
- een flexibele, oplossingsgerichte instelling, die out-of-the-box denkt en proactief durft te handelen. 

Werken bij de Overheid

https://www.werkenbijdeoverheid.nl/


Contactpersonen

Meer informatie over de vacature

mw. Lou van Rossum

070-8506928

l.vanrossum@nationaleombudsman.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jaap van Hoek

- uitstekende contactuele vaardigheden 
- analyserend vermogen, overtuigingskracht, innovatief vermogen, omgevings- en organisatiebewustzijn.

Je zoekt effectief het overleg met collega's binnen en buiten de eigen sector, de ambtsdragers, de staf en communicatie.
Je bent resultaatgericht, werkt effectief en kunt goed plannen, ook onder druk. Ook ben je ontwikkelingsgericht, sta je
open voor feedback en beschik je over zelfreflecterend vermogen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband
Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Contractduur
12 maanden

Uren per week
32 tot 36 uur per week

Salarisomschrijving

- een functie voor 12 maanden met optie op verlenging of een vaste aanstelling 
- een salaris in schaal 11 BBRA 
- de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid, zoals 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3% 
- vitaliteitsvoorzieningen zoals deelname aan running en bootcamp en korting op je sportschool via BedrijfsFitness NL.

Detachering vanuit een andere overheidswerkgever behoort tot de mogelijkheden.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De
Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot
de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder
voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

OVER DE WERKGEVER

Bureau Nationale ombudsman

Bij de Nationale ombudsman staat de burger centraal. Samen met zo’n 170 andere enthousiaste en bevlogen
medewerkers zet je je in om problemen tussen burgers en overheid op te lossen en te voorkomen. Bij de Nationale
ombudsman werken binnen het primair proces (de klachtbehandeling) voornamelijk klachtbehandelaars en
onderzoekers. 
Een groot deel van de medewerkers is onderzoeker. Zij werken in één van de sectoren: Veiligheid, Migratie en Mobiliteit
(VMM), Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) of Wonen en Zorg (WZ). De onderzoekers doen vooral schriftelijk onderzoek.
Zij bepalen welke onderzoeksmethode past bij het probleem dat de burger aan hen voorlegt. Dit kan een schriftelijk
onderzoek zijn, dat leidt tot een rapport of een meer structurele aanpak.

Meer informatie over de organisatie

tel:0708506928
mailto:l.vanrossum@nationaleombudsman.nl
https://www.nationaleombudsman.nl/


Jaap van Hoek

070-3563592

j.vanhoek@nationaleombudsman.nl

tel:0703563592
mailto:j.vanhoek@nationaleombudsman.nl

