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Ervaren Social Impact onderzoeker  
met 4-6 jaar ervaring 
 
Amsterdam, 36 uur per week 
   
Werken bij Avance Impact betekent bijdragen aan het nieuwe normaal! Denken én doen, dat is ons 
motto. Steeds meer maatschappelijke en sociaal ondernemers, maar ook de overheid en het 
bedrijfsleven, zetten zich in om impact te meten, managen en maximaliseren. Dat merken we bij 
Avance Impact ook en daarom breiden wij ons team graag uit met een ervaren impact onderzoeker! 
 
Wat we te bieden hebben? 

- Een kans om bij te dragen aan een belangrijk thema voor de toekomst; hoe maak je positieve 
impact van maatschappelijke organisaties, (sociale) bedrijven, overheden en fondsen zo groot 
mogelijk.  

- Werken aan impact onderzoek in verschillende sectoren en voor verschillende soorten 
opdrachtgevers; van duurzame handelsketens en kinderrechten internationaal tot 
arbeidsparticipatie & welzijn voor impact fondsen en sociaal ondernemers in Nederland.  

- Een team met zeer gemotiveerde collega’s in een dynamische en resultaatgerichte omgeving 
en diverse groeimogelijkheden. 

- Een inspirerende werkplek in een prachtig oud pakhuis aan het Barentszplein in Amsterdam.  
 

Onze missie!  
Sinds 2002 ondersteunt Avance organisaties met impact ambities. We geven strategisch advies, helpen 
bij onderzoeken en trainen en leiden impact managers op met als doel: vergroten van sociale, 
economische en ecologische impact. Wij zijn niet van de wollige rapporten en vinden inspirerende 
communicatie en vormgeving belangrijk. 
 
Onze drie belangrijkste diensten zijn: 

1. Impact management systemen opzetten  
2. Evaluaties en onderzoek  
3. Strategieontwikkeling gericht op maximale impact 

 
Meer informatie over Avance Impact en onze dienstverlening kun je vinden op www.avance-impact.nl 
 
Meedoen? 
We zoeken een collega met stevige onderzoeks- en consultancyervaring binnen het sociale en 
maatschappelijke domein: jij kan organisaties met een sociale missie helpen hun impact te 
onderzoeken en vervolgens te maximaliseren.  
 
Ben jij onze nieuwe collega, dan zijn dit de activiteiten waar je aan gaat werken:    
 
Impact onderzoek en advies: 

• Helder advies geven over een haalbare en zinvolle onderzoeksopzet aan opdrachtgevers. Je 
begeleidt ze in het maken van keuzes.  

• Coördineren en uitvoeren van evaluaties en impact onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor 
het (participatief) ontwikkelen van een verandertheorie (ToC), het ontwikkelen van tools om te 
meten (vragenlijsten, focusgroups etc.) tot en met de analyse van kwalitatieve en 
kwantitatieve data. 

• Schrijven van scherpe en aansprekende impact rapportages.    
• Ontwerpen en uitvoeren van literatuurstudies uit de evidence base rondom specifieke 

interventies.  
• Aansturen van collega (junior/medior) onderzoekers en kwaliteitscontrole op hun werk.  
• Naast onderzoek ben je ook betrokken bij adviestrajecten om impact te maximaliseren en het 

meten en managen van impact onderdeel te laten zijn van interne processen en cultuur.  
 

Productontwikkeling en acquisitie 
• Voeren van acquisitie gesprekken en uitvoeren van andere acquisitieactiviteiten (vb. maken 

van voorstellen) 
• Ontwikkelen van kennisproducten zoals modellen, manuals of toolkits die ons werk 

ondersteunen.  
• Ontwikkelen en facilitatie van trainingen en clinics over impact meten en vergroten. Je spreekt 

regelmatig voor groepen.  
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Naar wie zijn wij op zoek? 
• 4-6 jaar hands-on ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek in het sociaal domein; 
• Een Master’s degree (bij voorkeur onderzoeksmaster) in een relevant gebied; Sociale 

Wetenschappen, International development studies, Sustainability studies etc.  
• Ervaring met consultancy opdrachten is een groot pre. 
• Bekend met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden en analyses.  
• Je kunt goed luisteren, doorvragen en schakelen op verschillende niveaus: van praktisch 

(indicatoren zoeken, tools uitwerken), naar conceptueel (verandertheorie uitwerken, advies 
over onderzoek).  

• Je vindt schrijven leuk en je bent in staat complexe resultaten toch helder en begrijpelijk op 
papier te krijgen.  

• Je hebt goede projectmanagementvaardigheden en vindt het ook leuk om aan meerdere 
opdrachten tegelijkertijd te werken.  

• Je denkt mee met de opdrachtgever en kunt creatieve oplossingen bedenken. Je bent goed 
instaat relaties op- en uit te bouwen.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
 

Word je hier blij van? 
Ben je enthousiast geworden om ons team aan te vullen met jouw kwaliteiten en kennis?  Voldoe je 
aan de gevraagde kwalificaties?  Laat ons weten wie je bent en stuur je CV en korte motivatie voor  
20 augustus naar recruitment@avance-impact.nl.  
 
Gebruik ook dit e-mailadres als je vragen hebt over de functie.  
 
 


