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Even voorstellen

Avance ondersteunt sinds 2009 organisaties bij het 
vergroten van hun maatschappelijke impact.

Steeds meer maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en financiers zetten zich in om hun 
maatschappelijke bijdrage te meten, managen 
en maximaliseren.

Dat merken we bij Avance Impact ook en 
daarom breiden wij ons team graag uit met 
een impact onderzoeker!

Werken bij Avance Impact betekent bijdragen 
aan het nieuwe normaal!

Denken én doen, dat is ons motto. Interesse gewekt?
Lees dan verder! 

Avance goes Berlin - team uitje 2018



Wat doen wij precies?

Klik hier voor meer informatie over onze portfolio

Meten
Impact metingen 
en evaluaties

Strategie
Impact strategie 
advies en ontwikkeling

Sturen
Impactmanagement-
systemen

https://www.avance-impact.nl/nl/services/


Word jij blij van…

Een maatschappelijke bijdrage leveren
Positieve impact van maatschappelijke organisaties, 
(sociale) bedrijven, overheden en fondsen optimaliseren.

Een team gemotiveerde collega’s in een dynamische omgeving
We werken vanuit een inspirerende werkplek in een prachtig 
oud pakhuis in Amsterdam.

Concrete ervaring opdoen met impactonderzoek en adviestrajecten
In verschillende sectoren en met verschillende opdrachtgevers.



Heb jij…

Tussen 4-7 jaar hands-on werkervaring met het opzetten en uitvoeren 
van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het 
maatschappelijk domein.

Ervaring in projectmanagement; in staat om meerdere opdrachten 
naast elkaar te managen.

Een WO (onderzoeks-)Master in een relevant gebied
zoals: sociale (gedrags-)wetenschappen etc.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal. Kennis van Frans en/of Spaans is een pré.

Consultancy ervaring (=pré!)



Ben jij…

Zowel analytisch als praktisch; Kun je een verandertheorie uitwerken, advies 
over de onderzoeksopzet geven maar ook tools & indicatoren uitwerken.

In staat om zelfstandig sessies te leiden op een 
professionele en enthousiaste manier. 

Een goede schrijver; in staat om complexe resultaten, 
helder en aansprekend op papier te krijgen.

In staat om relaties op en uit te bouwen; je denkt mee 
met de opdrachtgever en kunt creatieve oplossingen 
bedenken.

Analytisch en communicatief sterk; goed in luisteren en 
doorvragen.  



Dan zijn wij op zoek 
naar jou!



Aan welke activiteiten draag je bij? 

Onderzoek en advies

Evaluaties en impactonderzoek 
coördineren en uitvoeren

Verandertheorieën en dataverzamelingstools ontwikkelen. 
Kwalitatieve en kwantitatieve data analyseren.

Scherpe en
aansprekende 
impactrapportages 
schrijven.

Aansturen van collega-
onderzoekers (jr/mr) 

Zorg dragen voor een uitstekend 
eindresultaat.

Adviestrajecten uitvoeren

Maximaliseren, meten en 
managen van impact. 
Impact integreren in interne 
processen en cultuur.

Literatuurstudies ontwerpen 
en uitvoeren rondom 
specifieke interventies.

Opdrachtgevers 
adviseren 

over haalbare en 
zinvolle onderzoeks-

opzetten en 
begeleiden in het 

maken van keuzes.



Aan welke activiteiten draag je bij? 

Productontwikkeling en acquisitie

Kennisproducten 
ontwikkelen

Zoals: modellen,
manuals en toolkits

Acquisitiegesprekken, presentaties geven 
en voorstellen ontwikkelen 

Trainingen ontwikkelen en faciliteren
presentaties en clinics over impact meten en 
vergroten.



Hoe ziet jouw dag als ervaren impactonderzoeker eruit?

Ochtend
Een kop Fairtrade koffie om de dag te starten

Leiden van een afspraak met projectgroep over de 
opstart van een project

Belafspraak met een opdrachtgever om 
feedback te ontvangen op de conceptversie van 
een rapport

Breek de dag met een heerlijke uitgebreide 
biologische lunch met je collega’s

Lunch

Analyse van de resultaten van een project

Bijwerken persoonlijke planning en uren schrijven en 
nog even die klant terugbellen over een project idee

Middag

O ja, en tussendoor doe je mee aan onze dart competitie. 
Hopelijk ben je ook daar een toevoeging voor ons team 😉



Ben jij de ervaren impactonderzoeker die we zoeken?

We horen graag wie je bent! 

Stuur je CV en korte motivatie voor 17 juni

naar Willemijn - recruitment@avance-impact.nl

Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken als je vragen hebt 
over de functie.

mailto:recruitment@avance-impact.nl

