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Program Manager for Research Projects  
(Programma Manager) 

“Foundation for Auditing Research” 
 

(1 FTE, part time possible) 
 
 

Dit is een job met grote betekenis. Als spil in de onderzoeksproductie van de Foundation for Audi-
ting Research breng jij de beste wetenschappers ter wereld en de negen grootste accountantskan-
toren van Nederland samen voor het doen van onderzoek dat direct het maatschappelijke en pro-
fessionele debat over de toegevoegde waarde en kwaliteit van accountantscontrole voedt. Door het 
stroomlijnen van de dataverzameling en kennisuitwisseling voor circa 25 onderzoeksprojecten, werk 
je samen met de beste onderzoeksteams, opereer je in een top-of-the-bill beveiligde IT infrastruc-
tuur en krijg je een kijkje in de keuken van de grootste audit firms van Nederland. FAR is een jonge 
organisatie met een grote missie. Jij hebt de kans om samen met het FAR team de organisatie ste-
vig te verankeren op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Daar is lef, vastberadenheid en een 
brede horizon voor nodig.  
 
 
Dus, heb je een wetenschappelijke mindset met affiniteit voor de praktijk van het accountantsbe-
roep, ben je een verbinder met oog voor resultaat en wil je werken in een klein maar ambitieus en 
vooruitstrevend team dat uniek onderzoek mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op – we 
vertellen je graag meer. 
 
 
Waar kom je te werken? 
 
De Foundation for Auditing Research 
 
De Foundation for Auditing Research (FAR) is een autonome onderzoeksinstelling gericht op we-
tenschappelijk onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit. De 9 grootste 
accountantskantoren in Nederland stellen onderzoeksdata ter beschikking aan de onderzoekers van 
FAR. De FAR is daarmee een unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk, versterkt de 
leercurve van het accountantsberoep en haar stakeholders, voedt het accountantsonderwijs en 
biedt duurzame ondersteuning aan de research community op het gebied van auditing, zowel bin-
nen Nederland als internationaal. De door de FAR uit te voeren werkzaamheden bestaan uit drie 
delen: het ontsluiten van onderzoeksdata, het entameren en (doen) uitvoeren van onderzoekspro-
jecten en ten slotte het breed communiceren over de kennisvoortgang. De FAR is opgericht in okto-
ber 2015 als onderdeel van het verbeterplan van de accountantssector “In het publiek belang”. Bij 
oprichting van FAR is gekozen voor een ingroeimodel wat betreft de managementorganisatie. Ge-
zien de bestendige groei van activiteiten van FAR heeft het FAR bestuur recent besloten de ma-
nagementorganisatie te professionaliseren. Zie voor meer informatie over FAR de website: 
http://foundationforauditingresearch.org/ 
 
Je gaat werken in een klein, gemotiveerd en betrokken team dat nauw samenwerkt met verschillen-
de partijen om de maatschappelijke ambitie van FAR te realiseren. De FAR heeft tot doel weten-
schappelijk gebaseerde kennis te vergroten en te delen met de praktijk en wetenschap om de kwali-
teit van de audit te vergroten. Het instituut zet onderzoeksvragen uit en nodigt internationale onder-
zoeksgroepen uit deze onderzoeken uit te voeren. De FAR verzamelt gegevens bij de accountants-
kantoren en stelt deze ter beschikking aan de onderzoeksgroepen. Tevens stelt de FAR fondsen ter 
beschikking aan academische onderzoekers om hun projecten uit te voeren. De bevindingen uit de 
academie worden met de praktijk en met academici gedeeld via diverse media. De FAR vormt dan 
ook een unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk.  
 

http://foundationforauditingresearch.org/
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Nyenrode Business Universiteit 
Nyenrode Business Universiteit verzorgt de managementorganisatie voor FAR. Deze bestaat uit 
een toegewijd team van ca. zes personen en staat onder leiding van prof. dr. Olof Bik RA (Hoogle-
raar op Nyenrode en Managing Director van FAR), prof.dr. Jan Bouwens (Hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en Managing Director van FAR) en drs. Jeanine Lemstra RC EMCCC 
(Operationeel Directeur van FAR).  
 
Nyenrode is een kleinschalige particuliere universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsle-
ven, met een internationale oriëntatie. Nyenrode biedt degree- en executive education opleidingen 
aan op het gebied van business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht, en verricht 
ook onderzoek in deze vakgebieden. 
 
Onze medewerkers onderscheiden zich door hun flexibiliteit en veerkracht. Ze hebben veel passie 
voor hun vak en voor de organisatie. Zij zetten zich volledig in en zijn ambitieus!  
  
Werken bij Nyenrode betekent werken op een bosrijk 13e-eeuws landgoed met kasteel in Breuke-
len. Daarnaast hebben wij een vestiging aan de Keizersgracht in het historische centrum van Am-
sterdam. 
 
Wat is de uitdaging? 
 
Als Program Manager for Research Projects van FAR geef je uitvoering aan de strategie en dage-
lijkse gang van zaken, met name op het gebied van de organisatie van de onderzoeksprojecten en  
data verzameling. Dit houdt in dat je duidelijk kunt communiceren tussen de verschillende stakehol-
ders, zoals de internationale onderzoeksteams, de teams binnen de aangesloten accountancy fir-
ma’s en onze data service provider. Het gaat hier vaak om complexe processen en hoge verwach-
tingen. Daarnaast geef je uitvoering aan beleidsvorming, proces- en risicomanagement en interne 
beheersing rondom data gathering voor onderzoeksactiviteiten (inclusief information security en 
supplier management). De Research Data Coördinator rapporteert aan jou. 
 
Dit zorgt ervoor dat deze functie het beste ingevuld kan worden door iemand met een achtergrond 
in accountancy/accounting (praktijk, onderwijs, of onderzoek) en die een proactieve, flexibele en 
dienstverlenende instelling heeft. Uitstekende (Engels- en Nederlandstalige) mondelinge en schrifte-
lijke communicatievaardigheden zijn essentieel.  
 
 
De juiste kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten 
 

• Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in accountancy. 
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een project management office of een coördinerende functie 

gericht op data management/verzameling, onderwijs en/of onderzoek. 
• In staat om met een open, communicatieve instelling samen te werken. 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (de voer-

taal van FAR). 
• Ondernemende, dienstverlenende instelling, zelfstandig en proactief, resultaatgericht, accu-

raat en stressbestendig – gericht op het bereiken van resultaat in een internationale weten-
schappelijke en professionele externe omgeving. 

• In staat om effectief en met gevoel voor verhoudingen te communiceren tussen verschillen-
de stakeholders (deelnemende accountantsorganisaties, de internationale onderzoeksge-
meenschap, beroepsorganisatie, toezichthouders, politiek en media) op het gebied van ac-
countancy. 

• Gevoel voor processen van beleid, rapportage en verantwoording met betrekking tot prak-
tijkgericht wetenschappelijke onderzoek en onderwijs. 
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• Affiniteit met het accountantsberoep en met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in 
auditing, maar hoeft geen deskundige op die gebieden te zijn. 

 
   
Wat bieden wij?  
 
FAR is een jonge organisatie met een grote missie. Jij hebt de kans om samen met het FAR team 
de organisatie stevig te verankeren op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Daar is lef, vastbe-
radenheid en een brede horizon voor nodig.  
 
Tegelijk is FAR een team, waar samenwerking en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel 
staan. In deze functie ontwikkel je skills op het gebied van projectmanagement en databeheer, en 
leer je soepel manoeuvreren in een complexe multi-stakeholder omgeving.  
 
Een salaris in schaal 11, afhankelijk van je leeftijd en werkervaring en bij een fulltime dienstverband. 
Er bestaan ruime opleidingsmogelijkheden op Nyenrode. Je hebt 30 vrije dagen (met de mogelijk-
heid met vijf dagen uit te breiden) en een vaste eindejaarsuitkering van minimaal 5,1% (over jaarsa-
laris en vakantiegeld). 
 
Combinatie van deze functie met een eigen promotieonderzoek of een andere functie binnen of 
buiten Nyenrode is bespreekbaar. 
 
  
Enthousiast geworden? 
 
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae via 
jobs@nyenrode.nl. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeanine Lemstra, Operatio-
neel Directeur FAR, e-mail: jeanine.lemstra@foundationforauditingresearch.org, tel: 06-3745 0247. 
 
  
 
 
 
 
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. 
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