
 

 

 

 

Onderzoeker – Rekenkamer Utrecht 
 

Wil je bijdragen aan het verbeteren van het lokaal openbaar bestuur? Dan is werken bij de 

Rekenkamer Utrecht misschien wel iets voor jou!  

 

De Rekenkamer Utrecht is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet op alle 

beleidsterreinen van de gemeente Utrecht. Daarmee draagt ze bij aan het verbeteren van de 

uitvoering van dit beleid, en helpt ze de gemeenteraad bij de controlerende rol. De taken van de 

gemeente zijn de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Voor de inwoners van de gemeente Utrecht 

wil de rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van 

de beleidsvoornemens van de gemeente.  

 

De rekenkamer bestaat uit een bestuur van drie leden en een compacte organisatie van vijf 

medewerkers (onderzoekers en secretaris). Het bestuur bepaalt wat onderzocht wordt en hoe 

het onderzoek wordt uitgevoerd. De rekenkamer kiest vooral onderzoeksonderwerpen waar 

maatschappelijke en financiële belangen mee gemoeid zijn. In samenspraak met het bestuur 

van de rekenkamer onderzoek je of het geld van de gemeente Utrecht zinnig, zuinig en 

zorgvuldig besteed wordt. 

 

Binnen onze organisatie is voor de duur van één jaar ruimte voor een: 

 

Onderzoeker (schaal 10; 32 uur) 
 

Dit is je werk  

Je maakt deel uit van de organisatie van de rekenkamer en draagt door de uitvoering van en 

rapportage over onderzoeksprojecten bij aan de taak van de rekenkamer. De 

onderzoeksprojecten hebben betrekking op de volle breedte van gemeentelijke taken en 

verantwoordelijkheden: dienstverlening, mens en samenleving, stad en ruimte, bestuur en 

financiën. De rekenkamer doet momenteel onder meer onderzoek naar de energietransitie en 

naar het economisch beleid van de gemeente. In het Jaarplan 2021-2022 (tot eind 2022) staan 

onderzoeken geprogrammeerd naar de thema’s wonen en participatie van burgers en inwoners. 

 

Als onderzoeker doe je in een klein team onderzoek naar gemeentelijk beleid, organisatie en 

processen. Je werkt onder leiding van de projectleider aan de voorbereiding en uitvoering van 

het onderzoeksplan. Je neemt voor de benodigde informatie niet alleen regelmatig contact op 

met de afdelingen van de gemeente, maar vaak ook met de organisaties in de stad waarmee de 

gemeente samenwerkt, zoals woningcorporaties, onderwijs, zorginstellingen en andere 

maatschappelijke partners. Dankzij een uitstekend conceptueel vermogen, snel begrip van 

zaken, tactvol optreden en volharding krijg je zonder problemen de juiste informatie boven tafel. 



 
 

 

 

Bovendien weet je die informatie niet alleen op een rijtje te zetten, maar deze ook te 

analyseren, te beoordelen en begrijpelijk op te schrijven.  

 

Dit bieden we je  

De organisatie van de rekenkamer is onderdeel van de Raadsorganen van de gemeente 

Utrecht, waarvan ook de griffie en de fractiemedewerkers deel uitmaken. We willen dat je met 

plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer en een 

inhoudelijk interessante baan in één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Samen 

met jou zorgen we dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en 

meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.  

 
Onderstaand vind je ons aanbod 

▪ Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €2.973 en €4.493 op basis 

van 36 uur (schaal 10). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.  

▪ Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, incl. 1 maand proeftijd. 

▪ Uitstekende verlofregelingen 

▪ Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris. Jij kiest wat je met dit 

budget doet. Bijvoorbeeld extra verlof kopen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, alles eens 

per jaar laten uitbetalen.  

▪ Enige ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, cursussen en trainingen. 

▪ Kijk hier voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals 

reiskostenvergoeding. Daarnaast heeft het werken bij de gemeente Utrecht vele andere 

voordelen zoals (online) sporten met collega’s, deelnemen aan verschillende netwerken 

en activiteiten. 

 
Dit vragen we van je 

Voor een succesvolle invulling van deze functie hechten we waarde aan  academisch werk- en 

denkniveau, aantoonbare analytische vaardigheden, een uitstekend conceptueel vermogen en 

affiniteit met onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.  

Daarnaast letten we scherp op: 

▪ Je begrip van en operationele flexibiliteit in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige 

omgeving 

▪ Je inzicht in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen 

gemeentelijke organisaties 

▪ Je vermogen om goed samen te werken en het beschikken over goede persoonlijke en 

communicatieve vaardigheden 

▪ Je zelfstandigheid 

 

Je schrijfvaardigheid is cruciaal: je kunt onderzoeksbevindingen goed verwoorden en omzetten 

in heldere conclusies en bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad. Enige ervaring met 

infographics maken is een pre. Ervaring met beleidsonderzoek (inbegrepen kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden) en/of overheidsfinanciën strekt tot aanbeveling.  

 

Wij hebben een voorkeur voor kandidaten met een opleiding op één van de volgende terreinen: 

(bedrijfs)economie, sociale wetenschappen (zoals sociologie, sociale geografie) of 

bestuurskunde met financiële specialisatie.  

https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden
https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden


 
 

 

 

Zowel kandidaten met enkele jaren relevante werkervaring als recent afgestudeerden met het 

gevraagde profiel nodigen we uit om te solliciteren. Voor meer informatie over de Rekenkamer 

Utrecht bezoek je de website www.utrecht.nl/rekenkamer/  

 

Dit is handig om te weten 

Enthousiast geworden om als onderzoeker aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, 

solliciteer dan direct via deze link, je komt daarmee op de website van de gemeente Utrecht 

waar je rechtstreeks kan solliciteren.  

 

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Gerth Molenaar, Secretaris 

Rekenkamer op 06 4975 4300. Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure kan je tot vrijdag 

17 september contact opnemen met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753. 

 

Na de sluitingsdatum 26 september 2021 laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt 

uitgenodigd voor een kennismaking. 

 

In verband met de Corona/Covid-19 maatregelen hebben wij onze sollicitatieprocedures 

aangepast. We maken zoveel mogelijk gebruik van video bellen voor de sollicitatiegesprekken. 

Op die manier kunnen we jouw sollicitatie zo goed mogelijk door laten gaan. Als je uitgenodigd 

wordt voor een gesprek nemen we contact met je op en bespreken we hoe het videogesprek in 

zijn werk gaat.  

 

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de 

kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. 

Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook 

jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom! 

 

 

 

http://www.utrecht.nl/rekenkamer/
https://www.werkenbijutrecht.nl/solliciteren/?web_page_id=892410

