
 
  

Wil jij je specialiseren én 
tegelijk je blik verbreden? 
 
Dan ben jij misschien onze nieuwe 

onderzoeker 
 

De Rekenkamer Oost-Nederland, 
gevestigd te Deventer, werkt voor de 
provincies Overijssel en Gelderland. 
Door professioneel onderzoek 
voorzien we Provinciale Staten, 
Gedeputeerde Staten en het 
ambtelijk apparaat van relevante 
informatie. Alle beleids- en 
uitvoeringsvelden van de provincies 
kunnen worden onderzocht. 
Invalshoeken daarbij zijn 
doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid. De keuze van de 
onderzoeksonderwerpen als ook de 
opzet, uitvoering en rapportage 
bepalen we als Rekenkamer 
zelfstandig. We profileren ons als een 
lerende en innovatieve rekenkamer 
waarbij objectiviteit en integer 
handelen de basis vormen. 

 
Meer informatie is te vinden op 
www.rekenkameroost.nl. Extra 
toelichting over de inhoud van de 
functie is te verkrijgen bij  
Suzan Mathijssen, secretaris-
directeur van de rekenkamer,  
(tel. 0570 – 665 800). 

 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zoeken 
 

een onderzoeker 
(minimaal 32 uur per week) 
 
 
Vooral starters die graag onderzoekservaring op willen doen 
vragen we te reageren. Voor de functie geldt dat je een 
academische opleiding hebt afgerond (bij voorkeur 
bestuurskunde of rechten). Affiniteit met overheidsfinanciën 
is een pré.  
Je hebt gevoel voor werken in een politiek bestuurlijke 
omgeving. Bovenal vind je de zoektocht naar het onbekende 
leuk. Je zet voor jezelf de hoogste standaard en bent 
vasthoudend. Je past in ons kleine, gedreven team, kunt 
zelfstandig werken en bovendien beschik je over een gezonde 
dosis humor. 
 
Salaris maximaal € 4.017 bruto per maand (functieschaal 10), 
exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering op basis van een 
36-urig dienstverband. Het betreft een aanstelling van 1 jaar. 
 
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan vóór 10 maart a.s. je 
sollicitatiebrief met cv naar info@rekenkameroost.nl. In de 
mail graag in het onderwerp ‘sollicitatie’ en je eigen naam 
vermelden.  
 
De gesprekken vinden plaats in Deventer op donderdag  
21 maart. Een tweede ronde met assessment is op donderdag 
28 maart.  
 

 


