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Wat ga je doen?
• Je coördineert samen met collega’s de huurdersonderzoeken die 

we voor onze leden uitvoeren
• Je analyseert de data die deze huurdersonderzoeken onder 

150.000 huurders per jaar opleveren
• Je coördineert, analyseert en rapporteert de resultaten van 

maatwerkonderzoeken voor onze leden
• Je denkt mee over de ontwikkelingen van onze onderzoeken
• Je beantwoordt vragen van onze leden over hun onderzoeken
• Je hebt een rol in diverse projecten, je werk is geen dag hetzelfde. 

Wat vragen we? 
• Je vindt het een uitdaging om meerwaarde 
 te geven aan de data uit al onze onderzoeken
•	 Je	hebt	een	vlotte	pen	en	bent	grafisch	sterk	

bij het schrijven van rapporten en artikelen
• Je hebt een afgeronde WO-opleiding 

(bachelor of master is een pré) en weet alles 
van SPSS en Excel

• Je hebt minimaal drie jaar relevante 
werkervaring

Wat krijg je? 
• Gezellige en gepassioneerde collega’s in een maatschappelijk 

relevante organisatie
• Veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
• Een salaris met startniveau € 2.831,- en eindniveau € 3.438,-. 
 De hoogte is afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De CAO 

Woningcorporaties is van toepassing.

Wie zijn we? 
• Hét kennis- en kwaliteitscentrum voor 

woningcorporaties
• Een informele vereniging met 150 leden 
 en 20 collega’s
• We helpen corporaties hun dienstverlening 
 aan huurders te verbeteren
• Dat doen we o.a. via kwantitatief en 
 kwalitatief onderzoek 
• Meer lees je op www.kwh.nl 

Meer weten? 
Bel met Antoinette 
van der Linden, adjunct directeur 
via 06-511 187 74 of mail via 
antoinette.vanderlinden@kwh.nl 

Solliciteer! 
Kom jij ons team versterken? Stuur ons je 
motivatie en CV via kwh@kwh.nl ter attentie 
van Hester Lagemann. 

Wij zoeken 
een Onderzoeker (36 uur)

Word jij enthousiast 
van data én het 
verhaal erachter?


