
 

 

Over SWOV 
SWOV is het nationaal 

wetenschappelijk instituut voor 
verkeersveiligheidsonderzoek.  
SWOV draagt met kennis uit 

wetenschappelijk onderzoek bij 
aan de verbetering van de 

verkeersveiligheid. 

21 maart 2018 

Gezocht: 

Junior Onderzoeker(s)  
 
Waar? SWOV 

Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag 
Hoe lang? 1 jaar met uitzicht op langer of vast 
Omvang? 24-36 uur   
 
Wat houdt de functie in? 
Als  onderzoeker werk je aan verschillende onderzoeken gericht op 
het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het gaat om zeer 
uiteenlopende onderwerpen, zoals de ontwikkelingen op het 
gebied van de zelfrijdende auto, het ontwerp van de infrastructuur, 
fietsveiligheid, snelheidsgedrag, het effect van handhaving, het in 
beeld brengen van de ontwikkelingen in beleid of mobiliteit, 
enzovoort. Dit kan bijvoorbeeld via studies op de weg of met een 
simulator of via analyses van gegevens over ongevallen, 
wegkenmerken, overtredingen, verplaatsingsgedrag, enzovoort. 
Elke onderzoeksvraag vergt een eigen aanpak. Jij kunt hieraan 
actief bijdragen; het is afwisselend werk met ruimte voor ideeën en 
eigen inbreng. 
 
Waarom werken bij SWOV? 
Je komt te werken in multidisciplinaire projectteams, waarbij je 
werkt aan verschillende projecten naast elkaar.  Er heerst een 
informele werksfeer, waarbij samenwerken belangrijk is  en eigen 
initiatief wordt gewaardeerd.  
Als junior onderzoeker bij SWOV krijg je steeds nieuwe en 
uitdagende projecten met volop mogelijkheden om je te 
ontwikkelen tot (inter)nationaal expert. Belangstelling voor een 
wetenschappelijke promotie is voor SWOV een aanbeveling.  
 
Wie zoeken wij? 
We willen onze multidisciplinaire projectteams versterken met 
onderzoekers met diverse wetenschappelijke opleidingen als 
achtergrond . We denken aan iemand die afgestudeerd (Master) is 
in de Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel 
Ontwerpen, Wiskunde of een natuurwetenschap. De volgende 
eigenschappen zijn daarnaast belangrijk: 
• Analytisch sterk, nieuwsgierig en initiatiefrijk 
• Affiniteit met verkeersveiligheid, techniek en gedrag 
• Kan resultaten helder verwoorden in een (wetenschappelijk) 

rapport en in een presentatie 
• Kan goed samenwerken én is in staat om zelfstandig 

onderzoek te doen 
• Kan prioriteiten stellen en omgaan met deadlines  
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in 

Nederlands en Engels 
 

 
 
 
Wat bieden wij? 
SWOV volgt de arbeidsvoorwaarden 
volgens het ARAR. Er is geen recht op 
BWWW. Salaris is afhankelijk van 
ervaring, op basis van schaal 10 van het 
Rijk, € 2.554,64 - € 4.106,12 per maand 
op basis van fulltime (36 uur per week).  
 
Heb je interesse? 
Voor vragen kan je contact opnemen 
met een van de afdelingshoofden 
Onderzoek; Rob Eenink: 
rob.eenink@swov.nl of Henk 
Stipdonk: henk.stipdonk@swov.nl. De 
sollicitatie stuur je aan de 
personeelsadviseur Nicolette van 
Groen: nicolette.van.groen@swov.nl 
 
Meer informatie over SWOV kun je 
vinden op www.swov.nl 


