
 
Bouw met ons verder aan hét netwerk voor werkgevers! 
AWVN is met ruim 750 individuele ondernemingen en bedrijfstakken de grootste werkgeversvereniging 
van Nederland. Samen werken we aan het meest productieve, veerkrachtige en inclusieve land van 
Europa. AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Wij adviseren werkgevers over de 
ontwikkeling van hun organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Daarmee raken wij meer dan 
vijf miljoen medewerkers.  
 
 
 
Voor ons Beleidsteam op het hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij een  

Senior beleidseconoom (32 - 40 uur p/w) 

 
 
 

Introductie 
AWVN is als adviseur op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen een betrokken 
partner in de samenleving. We hebben een unieke brugfunctie tussen enerzijds het centrale overleg in 
Den Haag met het kabinet en vakcentrales en anderzijds het adviseren van onze leden (vrijwel alle 
bekende bedrijven en veel bedrijfstakken van Nederland). Het werken mét en op basis van data wordt 
binnen AWVN steeds belangrijker. 
 
Wat doet het Beleidsteam van AWVN? 
Als Senior beleidseconoom maak je onderdeel uit van het uit zes personen bestaande Beleidsteam. Dit 
team ontwikkelt de visie van AWVN op het gebied van werkgeven en volgt nauwgezet de trends in de 
wereld van werk. We volgen de cao-ontwikkelingen op de voet en monitoren en analyseren alle cao-
akkoorden die in Nederland worden afgesloten. Ook houden we regelmatig enquêtes onder onze leden. 
Mede op basis van deze data ondersteunen we onze leden en collega-adviseurs en ontwikkelen we 
onze standpunten. Actuele thema’s waarmee we ons bezighouden gaan bijvoorbeeld over de rol van 
de inflatie in het cao-overleg, de gevolgen van de stijging van het wettelijke minimumloon voor 
werkgevers en werknemers of de inhoud van cao’s en de arbeidsmarktkrapte.  
 
Onze informatie en standpunten delen we met onze leden, de media en politiek. De vorm waarin we 
onze boodschap brengen is elke keer anders. Soms in de vorm van ruwe data, infographics en artikelen, 
dan weer via presentaties, blogs en video’s. De keuze voor de boodschap en vorm hangt telkens af van 
hoe het bijdraagt aan het motto van AWVN: toonaangevend en vernieuwend werkgeven. 
 
 
 

  



 
Wat voor iemand zoeken we? 
In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling van de visie van AWVN op het gebied van werkgeven. Je 
vertaalt macro-economische ontwikkelingen, onze data, landelijk beleid en trends in de wereld van werk 
naar relevante informatie voor collega’s en leden. Je creëert zichtbare meerwaarde voor onze leden 
doordat je helpt onze boodschap onder de aandacht van onze belanghebbenden en de media te 
brengen. Dat doe je door het schrijven van artikelen, het geven van presentaties en het bijdragen aan 
video’s. Je geeft richting aan onze datacollectie en bent verantwoordelijk voor op data gebaseerde 
inzichten die worden gepubliceerd via het AWVN Dataportaal. 
 
Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een afgeronde relevante academische masteropleiding, met kennis van macro-
economie 

• Je hebt kennis van en/of affiniteit met arbeidsvoorwaarden en cao’s  
• Je bent een strategisch denker 
• Je hebt ruime ervaring met data-onderzoek en -analyse en infographics 
• Je bent creatief in het op nieuwe manieren beschikbaar stellen van data  
• Je hebt brede interesse in werkgeversthema’s en sociaaleconomische onderwerpen 
• Je hebt gevoel voor verhoudingen in de overlegeconomie en het krachtenveld van sociale 

partners 
• Je kunt snel reageren op actualiteit en nieuws en kunt deze koppelen aan de visie van AWVN.  
• Je bent communicatief vaardig: je hebt het vermogen complexe thema’s makkelijk uit te 

leggen in woord en geschrift.  
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
We investeren graag in jouw werkplezier, vitaliteit en ontwikkeling. Daarnaast krijg je van ons uiteraard 
een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden: 

• Brutosalaris passend bij jouw kennis en ervaring 
• Standaard 30 vakantiedagen 
• PKB-budget van 21,4% 
• Fit for Work budget 
• Werklaptop en werktelefoon 
• Collectief opleidingsbudget 
• De mogelijkheid om hybride te werken en verschillende thuiswerkfaciliteiten 

  

Is dit een baan voor jou? 
Upload je motivatie en CV via onze website. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging per mail. Wij 
nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

Heb je vragen?  
Stel ze gerust! Neem contact op met Femke de Waard, HR Adviseur, op 06-43363448 of 
f.waard@awvn.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Judith 
van der Hulst, Directeur Advies & Beleid, hulst@awvn.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


