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Resultaatgebieden 

1. Onderzoeksopzet 
Formuleert een probleemstelling en werkhypotheses, bepaalt onderzoeksmethodiek 
en doelgroepen, om bij te dragen aan een gefundeerd projectplan. 

2. Onderzoeksuitvoering 
Verricht wetenschappelijk onderzoek, om de vraagstelling van het onderzoek te 
beantwoorden en het onderzoek(sproject) te realiseren. 

3. Onderzoeksplanning 
Coördineert (planning en werkverdeling) samenhangende onderzoeksprojecten en 
bewaakt de voortgang van het eigen onderzoek, om onderzoeksprojecten adequaat 
en tijdig uit te voeren. 

4. Kennisdeling 
Adviseert interne dan wel externe relaties op verzoek van collega’s, over de inhoud 
van het onderzoek, zodat kennis wordt overgedragen en relaties een adequaat en 
tijdig advies krijgen. 

5. Netwerken 
Onderhoudt en breidt een relevant (inter)nationaal netwerk uit binnen het vakgebied, 
om zo de eigen organisatie te positioneren in de wetenschappelijke wereld en voeling 
houden met ontwikkelingen in de wetenschap/maatschappij. 

6. Onderzoekspublicatie 
Verzorgt voordrachten en publiceert onderzoeksresultaten in diverse media, om een 
bijdrage te leveren aan de versterking van het vakgebied. 
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Functiefamilie 
 

Grondstof & Natuur 

Functienummer 
 

05.25.090 

Versie 
 

Mei 2011 

Organisatorische context 
 

Doel van de functie 

Rapporteert aan het Hoofd van de afdeling. 
 

Initieert wetenschappelijk(e) onderzoek(sprogramma’s) 
naar aanleiding van organisatorische en/of 
wetenschappelijke vraagstukken, voert (wetenschappelijk) 
onderzoek op een onderzoeksgebied uit en rapporteert 
daarover, volgens interne en wetenschappelijke richtlijnen, 
om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling (en 
toepassing) van kennis binnen de organisatie. 
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 7. Vakontwikkeling 
Houdt ontwikkelingen bij op wetenschappelijk gebied, vanuit diverse relevante 
bronnen en literatuur, om de meest actuele kennis optimaal te kunnen gebruiken en 
toe te passen in onderzoeken ten behoeve van de eigen organisatie en de 
drinkwaterketen. 

 
Functie-eisen 
 
WO werk- en denkniveau met 3-5 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 Indien de focus van de functie voornamelijk ligt op innovatie en vernieuwing van 

technologieën en/of een herkenbare bijdrage levert aan het lange termijn 
onderzoeksprogramma, kan deze functie een niveau hoger uitkomen. 

 
 Indien de focus van de functie voornamelijk ligt op monodisciplinaire en/of 

onderdelen van onderzoeksprojecten, kan deze functie een niveau lager 
uitkomen. 


