Monitoring Evaluation Research and Learning
Specialist (0,8-1 FTE)
* English version below! *

Stichting SeeYou, voorheen bekend als Light for the World Nederland, is op zoek naar
een Monitoring, Evaluation, Research & Learning (MERL) Specialist voor de ontwikkeling
en implementatie van MERL-tools binnen SeeYou en het ondersteunen van
partnerorganisaties bij het meten van impact van hun programma’s.
Over SeeYou Foundation
Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds
1982 in voor mensen met een (visuele) beperking. Wij zien hen en helpen met (oog)zorg,
onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat
ieder mens waardevol en kostbaar is.
We voeren programma's uit in zeven landen in Azië en Afrika, in nauwe samenwerking
met lokale partners en met (vertegenwoordigers van) mensen met een handicap. Ons
werk wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van particulieren, kerken, ondernemers,
stichtingen en institutionele donoren zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken.
SeeYou speelt een actieve katalysatorrol, door expertise, netwerken en (financiële)
middelen te verbinden met onze partners en programma's wereldwijd. Zo dragen we bij
aan een meer inclusieve samenleving.

Taken en verantwoordelijkheden

Als Monitoring, Evaluatie, Onderzoek & Leren Specialist heb je een strategische positie in
de organisatie op het gebied van programma- en partnerschapsontwikkeling. Je maakt
deel uit van ons programmateam en rapporteert aan de teamleider Programma's.
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van monitoring &
evaluatie-tools, het opbouwen van partnerschappen en het identificeren van behoeften
binnen SeeYou en haar partners op het gebied van onderzoek en leren.
In dat kader:
• Ontwikkel en implementeer je een solide Monitoring & Evaluation framework in
lijn met de strategie van SeeYou;
• Adviseer je collega's en partnerorganisaties over MERL;
• Geef je advies aan collega's en partnerorganisaties over inclusie van mensen met
een handicap;
• Deel je geleerde lessen en uitkomsten van evaluaties binnen SeeYou en met
relevante stakeholders;
• Identificeer je leer- en ontwikkelingsbehoeften bij collega's en
partnerorganisaties en ontwikkel en implementeer je een leeragenda;
• Identificeer je financieringsmogelijkheden voor capaciteitsontwikkeling, leren en
onderzoek;
• Doe je kwaliteitscontrole van voorstellen, rapportage en evaluatie om ervoor te
zorgen dat deze voldoen aan de eisen van SeeYou en donoren;

•
•

Faciliteer je communicatie tussen de afdeling programma's en afdeling
fondsenwerving/communicatie;
Ben je verantwoordelijk voor het beheer van de projectcyclus voor specifieke
projecten.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een universitair diploma in een relevante discipline;
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in de non-profit en/of
ontwikkelingssector;
Je hebt een bewezen trackrecord in het succesvol coördineren van projecten
en/of opdrachten met partnerorganisaties;
Je hebt ervaring in het samenwerken met partnerorganisaties in Afrika en/of Azië.
Samenwerking in multistakeholder-consortia is een pré;
Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands;
Je bent bereid om te reizen;
Je hebt ervaring in disability-inclusive development en onderschrijft van harte
SeeYou's missie en visie;
Je herkent jezelf in de waarden van SeeYou. Haar christelijke identiteit geeft je
richting en inspiratie in je dagelijkse werk.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een inspirerende en afwisselende functie met veel zelfstandigheid;
Een resultaatgericht en enthousiast team;
Een functie voor 32 tot 36 uur/week;
Een contract voor een jaar met mogelijke verlenging;
Een salaris in schaal 9 of 10 van CAO Sociaal Werk (inclusief vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering van 8,3%);
Flexibiliteit in werktijden en thuiswerken.

Hoe kan je solliciteren

SeeYou streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Wij moedigen mensen met een
handicap aan om te solliciteren. We moedigen sollicitanten ook aan om zo snel mogelijk
te reageren, aangezien alle sollicitaties op doorlopende basis worden verwerkt en
beoordeeld. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper Oei,
j.oei@seeyoufoundation.nl.
Je kunt jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar vacancy@seeyoufoundation.nl.
We zien uit naar je reactie!

Monitoring Evaluation Research and Learning
Specialist (0,8-1 FTE)
SeeYou Foundation, previously known as Light for the World Nederland, is looking for an
Monitoring Evaluation Research and Learning Specialist (MERL) to develop and
implement the monitoring and evaluation tools within SeeYou and to support partner
organizations to measure the impact.

About SeeYou Foundation

At SeeYou Foundation, we believe that every person is valuable and precious. For more
than 38 years, we have thus been committed to providing people with (visual) disabilities
access to eye care, medical care, education and employment. That way we help them
overcome both marginalization and poverty. We conduct programs in seven countries
across Asia and Africa, in close collaboration with local partners and the people we
serve. Our work is made possible thanks to the support of private individuals, churches,
entrepreneurs, foundations, and institutional donors such as the Dutch Ministry of
Foreign Affairs.
Our dedication to disability inclusion transpires in all the work that we do: our programs
and our partnerships. We bring our expertise, connect, learn and truly play a catalyst
role toward more inclusive societies.

Tasks and Responsibilities

As Monitoring, Evaluation, Research & Learning (MERL) Specialist, you have a strategic
position in the organization on Program and Partnership development. You are part of
our dedicated Program team and report to the Head of Program. You are responsible
for developing and implementing monitoring tools, building partnerships and identify
needs within SeeYou and its partners on research and learning.
As such, you:
• Develop and implement a solid Monitoring & Evaluation Framework in line with
SeeYou’s strategy;
• Advice colleagues and partner organizations on MERL;
• Provide advice to colleagues and partner organizations on disability inclusion;
• Share learnings and outcomes within SeeYou and with relevant stakeholders;
• Identify learning and development needs among colleagues and partner
organizations and develop and implement a learning agenda;
• Identify funding opportunities for capacity development, learning and research;
• Quality control on proposals, reporting and evaluation to ensure it will meet
SeeYou and donor-requirements;
• Facilitate communication between programs and fundraising/communication
department;
• Responsible for project cycle management for specific projects.

Your profile

•
•
•
•
•
•
•
•

You hold a university degree in a relevant discipline;
You have minimum 3 years of experience working preferably in the non-profit
and/or development sector;
You have a proven track record in successfully coordinating with partner
organizations;
You have experience working with NGO partners in Africa and/or Asia, as well as
part of multi-stakeholders processes;
You are fluent in English and Dutch;
You are willing to travel occasionally;
You have experience in Disability Inclusion and wholeheartedly
endorse SeeYou’s mission and vision;
You recognize yourself in the values of SeeYou. Its Christian identity gives you
direction and inspiration in your daily work.

We offer
•
•
•
•
•
•

An inspiring and varied position with a lot of independence;
A result-oriented and enthusiastic team;
A position for 32 to 36 hours/week;
Contract for one year with possible extension;
A salary in scale 9 or 10 of Collective Labor Agreement for Social Work (including
holiday allowance and end of year allowance of 8,3%);
Flexibility in working hours and working from home.

How to apply

SeeYou strives for equal opportunities for everyone. We encourage people with a
disability to apply. We also encourage applicants to respond as soon as possible as all
applications will be processed and evaluated on a rolling basis. For more information
please contact Jasper Oei, j.oei@seeyoufoundation.nl.
You can send your application letter and CV to vacancy@seeyoufoundation.nl.
We are looking forward to hearing from you!

