
Titel:  ervaren Impact onderzoeker 

Type contract: jaarcontract (start) 

Omvang contract: 32-36 uur per week 

Standplaats: Eindhoven 

 

Start Foundation 

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder/ontwikkelaar die werk wil creëren voor 

mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. We werken vanuit een zorgvuldig 

gekozen impactstrategie waarmee we maximaal impact willen maken op werkkansen voor ‘onze’ 

doelgroepen. 

 

Functiebeschrijving 

Enthousiaste impact onderzoeker die bij wil dragen aan een arbeidsmarkt waar iedereen die wil welkom 

is. Je kijkt met een analytische blik naar investeringsmogelijkheden om de potentiële maatschappelijke 

impact te beoordelen en beoordeelt de bijdrage hiervan aan de overall impactstrategie van Start 

Foundation. Je monitort daarnaast de gerealiseerde impact van projecten, om hier lessen uit te trekken 

die je over kunt brengen binnen en buiten Start Foundation. 

 

Functie-eisen 

Opleiding en ervaring 

 WO werk- en denkniveau 

 Ruime ervaring met onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt/sociale zekerheid 

 Ruime kennis en ervaring op gebied van impactmanagement 

 

Gevraagde kennis en vaardigheden 

 Kennis van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Nederland 

 Ruime kennis van en ervaring met methoden van onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) 

 Analytisch, logisch redeneren 

 Creatief en pragmatisch, gecombineerd met een kritische houding en goed beoordelingsvermogen 

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden. In staat zijn om onderzoeksresultaten op een 

laagdrempelige manier over te brengen 

 Sterk netwerk in het (onderzoeks)veld op het terrein van inclusieve arbeidsmarkt 

 Goed kunnen werken onder tijdsdruk (deadlines halen) en functioneren in een dynamische en 

uitdagende omgeving 

 

Persoonlijke kenmerken 
 Passie voor de missie van Start Foundation 

 Stabiele en stevige onderhandelaar 

 Integer en ethisch opereren 

 Enige zelfspot en een opgeruimd en recht door zee karakter strekt tot aanbeveling 

 

Wat ga je doen? 

 Onderzoekt en beoordeelt de bijdrage aan de impactstrategie van projecten en initiatieven van 

Start Foundation. 

 Geeft inzicht in de behaalde impact en in leerpunten hoe de impact te vergroten. 

 Verzamelt informatie/onderzoekgegevens, vat samen en verspreidt/deelt dit binnen de 

organisatie. 

 Neemt collega’s actief mee in het denken in impact en het werken vanuit de impactstrategie 

 Onderhoudt contacten met het netwerk van kenniscentra. 

 Ondersteunt gevraagd en ongevraagd adviseurs bij hun probleemanalyse en/of onderzoeksvragen 

op het terrein van maatschappelijke / sociale impact. 

Start Foundation streeft ernaar om haar personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de beroepsbevolking. 

Functieprofiel 


