
 
 

 

Raad voor Rechtsbijstand 
De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan en uitvoeringsorganisatie 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor een belangrijke 

voorziening in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad 

zorgt ervoor dat financieel minderdraagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en 

betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische 

problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 8.000 advocaten en mediators 

die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.  

 

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook de Wet 

beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en een deel van de Wet schuldsanering natuurlijke 

personen (Wsnp) uit. De Raad voor Rechtsbijstand is een prettige en informele 

organisatie met korte lijnen tussen management en medewerkers. Er werken ongeveer 

280 medewerkers verdeeld over diverse vestigingen in het land en een centraal kantoor 

in Utrecht. De wetenschappelijk onderzoeker maakt deel uit van de stafafdeling (in totaal 

15 mensen) en het team van 4 onderzoekers. 

 

In verband met het vertrek van een collega is de Raad voor het centraal kantoor in 

Utrecht op zoek naar een ervaren   

 

Wetenschappelijk Onderzoeker 
(28 uur per week) 

 
 
Inhoud van de functie 
Als Wetenschappelijk Onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan een optimaal 
functioneren van de gesubsidieerde rechtsbijstandverlening en Wsnp in Nederland. 
Daartoe voer je onderzoek uit en coördineer je onderzoek ten behoeve van de evaluatie 
en ontwikkeling van beleid van de Raad voor Rechtsbijstand.  
 
Om dit goed te kunnen doen houdt deze functie in ieder geval in: 

 Actief volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de gesubsidieerde 

rechtsbijstand en de Wsnp. 

 Uitvoeren van onderzoek en laten uitvoeren van onderzoek, waaronder het 

inventariseren van onderzoeksvragen en –behoeften, gegevens verzamelen, 

analyseren en bewerken (d.m.v. datamanagement en data-analysetechnieken). 

 Opstellen van onderzoeksrapportages en beleidsnotities. 

 Uitwisselen en overdragen van inzichten, kennis en ervaring door onder andere te 

participeren in werkgroepen, overlegvormen en congressen, zowel binnen als buiten 

de organisatie, door middel van presentaties, workshops, artikelen, etc. 
 
Wij vragen 
Om een goede invulling aan deze functie te geven, heb je het volgende nodig: 

 Academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur gepromoveerd). 

 Ruime en relevante werkervaring op het gebied van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek of beleidsonderzoek, als (senior) onderzoeker in de sfeer van sociale 

wetenschappen of rechtsgeleerdheid. 

 Communicatieve en sociale vaardigheden, goede netwerk- en 

presentatievaardigheden. Daarnaast: analytisch denkvermogen, creativiteit, 

overtuigingskracht, plannen en organiseren en samenwerken. 

 Onderzoeks- en rapportagekwaliteiten en in staat onderzoeksresultaten te delen 

waardoor ze optimaal benut kunnen worden. 



 Kennis van modern datamanagement, data-analysetechnieken en –programma’s 

(SPSS). 

 Aansturen van onderzoeksassistent en eventuele stagiaires. 

 

Wij bieden 

De Raad biedt een stimulerende en uitdagende werkomgeving in een organisatie met een 

belangrijke maatschappelijke betekenis. Professionele en persoonlijke ontwikkeling staan 

bij ons hoog in het vaandel. 

Wij hebben goede arbeidsvoorwaarden en bieden je een functie die - afhankelijk van 

opleiding en ervaring - is ingeschaald in J (min. €3.210,-, max. €4.391,- op fulltimebasis) 

of K (min. €3.663,-, max. €5.302,- op fulltimebasis), vakantiegeld (8%) en een 

eindejaarsuitkering (8,3%). 

We bieden je aanvankelijk een dienstverband voor een jaar aan, met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen Herman Schilperoort, 

manager Stafdiensten, tel. 088 - 787 1020 of 06 - 532 522 66. Je sollicitatiebrief met je 

motivatie en je curriculum vitae kun je tot 3 april 2018 mailen naar sollicitatie@rvr.org. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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