
 
 
 
Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips en 
adviezen: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Milieu Centraal garandeert onafhankelijke en 
betrouwbare informatie. We staan dagelijks de pers te woord, werken samen met vele andere 
partijen en informeren dagelijks 20.000 tot 30.000 consumenten via milieucentraal.nl, andere 
websites en sociale media. 
 
 

 
 
 
Wat beweegt en belemmert consumenten in een duurzamere leefstijl?  
 
Milieu Centraal zoekt enthousiaste kandidaten voor de vacature: 
 
Senior gedragsonderonderzoeker  (m/v)  
 0,88 - 1 fte (32 – 36 uur) 
 
Functieomschrijving 
Milieu Centraal wil consumenten motiveren, inspireren en in staat stellen om duurzame keuzes te 
maken. Naast kenniscentrum en praktische gids voor consumenten ontwikkelt Milieu Centraal 
expertise over wat consumenten beweegt en belemmert om een volgende duurzame stap te zetten. 
De ambitie voor 2025 is dat Milieu Centraal een autoriteit is op het vlak van kennis over 
consumenten en het toepassen van inzichten over gedragsverandering. De senior 
gedragsonderzoeker is binnen Milieu Centraal de trekker om deze ambitie waar te maken. 
 
Op welke onderwerpen blijft duurzaam gedrag achter? Hoe ontwikkelt zich duurzaam gedrag door de 
jaren heen? Op welke doelgroepen moeten wij de focus leggen als we het vliegwiel in beweging 
willen zetten? Waarom doen consumenten wat ze doen? Wat maakt dat ze in beweging komen, of 
juist niet?  
 
Milieu Centraal wil in staat zijn om voor haar speerpunten dit soort vragen te beantwoorden en 
daarmee enerzijds haar communicatie nog doelgerichter en effectiever te maken, om zo bij te dragen 
aan gedragsverandering. En om anderzijds een raadgevende rol te vervullen over het verduurzamen 
van consumentengedrag richting besluitvormers.  
 
Daarvoor zijn kwantitatieve en kwalitatieve data over consumenten(gedrag) cruciaal. Milieu Centraal 
wil dan ook haar data-gedreven kennisbasis verrijken en versterken.  
Met deze data-gedreven consumenten expertise, krijgt Milieu Centraal meer zicht op hoe 
consumenten zich oriënteren op duurzaamheid en hoe en waarom ze keuzes maken.  
 
De taak 
Als senior gedragsonderzoeker is het je rol om:  

1) consumenten- en gedragsinzichten te verzamelen en te verwerken in consumer insights en 
gedragsanalyses. Wanneer onvoldoende onderzoek is gedaan zet je een 
consumentenonderzoek op naar achtergronden van consumentengedrag. 

2) kwartier te maken voor de ontwikkeling van meer data-gedreven consumentenexpertise bij 
Milieu Centraal. 



3) collega’s te adviseren over het toepassen van de kennis over consumenten en (sociaal 
psychologische) gedragsinzichten in communicatiestrategieën voor specifieke duurzame 
onderwerpen. 

 

 
Profiel 

• Je bent een onderzoeker met een gedragswetenschappelijke en/of sociaal/ 
consumentenpsychologische achtergrond op WO-niveau, en je hebt 3 tot 5 jaar 
relevante werkervaring. 

• Je bent in staat om consumentenonderzoeken en gedragsanalyses op te zetten, uit te 
voeren en uit te besteden. 

• Je hebt een visie op hoe (open) data geïntegreerd kunnen worden in het opbouwen van 
kennis over consumenten. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring op het werkterrein consumenten en het bevorderen van 
duurzamer gedrag. 

• Je hebt kennis van en ervaring met data-analyse en statistische programma’s. 
• Je bent in staat om zelfstandig en op een ondernemende wijze, zonder te veel kaders, 

vorm te geven aan deze functie. 
• Nederlands sprekend en schrijvend 

 
 
En je bent 

• Collegiaal en communicatief: je kan makkelijk samenwerken met collega’s. 

• Je bent initiatiefrijk, kan goed zelfstandig werken en bent flexibel; je stelt hoge eisen aan 
kwaliteit, je stelt persoonlijke doelen en bewaakt deze. Je schrikt niet van onverwachte 
spoedklussen. 

• Zorgvuldig, accuraat en transparant in je werk. 
 
Milieu Centraal 
Is een centrum voor toegepaste kennis over duurzaamheid en dé praktische gids voor iedere 
duurzame stap in het dagelijks leven. We zijn met ruim 35 collega’s groot genoeg om iets te 
betekenen en klein genoeg om onderling betrokken te zijn. Professionaliteit en werkplezier gaan bij 
ons goed samen. 
We zijn een flexibel team en hebben moderne arbeidsvoorwaarden. Voor de salarissen hanteren we 
een eigen salaristabel. Voor deze functie varieert het bruto salaris van 2.700 tot 4.469 euro per 
maand. Je ervaring is bepalend voor de hoogte. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor een jaar, 
met zicht op een vaste aanstelling. 
 
Procedure en inlichtingen 
Spreekt deze advertentie je aan dan nodigen wij je uit om je sollicitatie, voorzien van een curriculum 
vitae, uiterlijk 19 september 2021 te sturen naar vacatures@milieucentraal.nl o.v.v. “senior 
gedragsonderzoeker”.  
Voor meer informatie kan je bellen met Ika van de Pas, tel. 06 38825132, of via het secretariaat tel. 
030 – 230 5070. 
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