
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INTERNATIONAL 
RESEARCH 
PROJECT 
Informatiepakket bestuur 2022/2023 



 

 

Interesse in een IRP bestuursjaar? 
Heb jij een internationale mindset en ben je klaar om: 

 

 

JEZELF ALS LEIDER TE ONTWIKKELEN? 
Verbeter je management en consultancy skills door een 
volledig research project op te zetten en leiding te geven aan 
een team van 12 student consultants 

 
HET GLOBAL BUSINESS FIELD TE ONTDEKKEN? 
Verbreed je horizon door de volgende onderzoeksbestemming 
te kiezen en je voor te bereiden op 1 maand werken en leven in 
het buitenland. 

 
ONDERDEEL TE WORDEN VAN EEN GEZELLIG TEAM? 
Breid je professionele en sociale netwerk uit, terwijl je nauw 
samenwerkt aan real life business cases en meedoet aan 
externe trainingen met een divers team. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is IRP? 



 

 

  
 

 

Ontstaan 

Het IRP doet al sinds 1990 

met succes onderzoek voor 

Nederlandse bedrijven. 

Raad van Advies en Raad 

van Aanbevelingen 

Het project wordt ondersteund 

door professoren van de UvA /VU 

en personen uit het bedrijfsleven. 

De locatie 

Elk jaar wordt een ander land 

gekozen dat interessant is voor 

Nederlandse bedrijven. Als bestuur 

kies je deze bestemming! 

 

 
 

 
 

Multidisciplinair team 

Zowel het bestuur als de 12 

consultants die je aanstuurt, 

hebben diverse studie 

achtergronden. 

Onderzoek 

Op maat gemaakt voor de 

klant, bestaande uit 

bijvoorbeeld een markt- of 

concurrentieanalyse. 

Ontwikkeling 

Jouw persoonlijke ontwikkeling 

staat voorop! Dit doe je door 

maandelijkse externe trainingen en 

contact met interessante bedrijven. 



 

 

 
 

 
 

Our mission is to deliver high quality tailor-made research that 

improves the international development of Dutch established 

businesses, while offering ambitious young professionals the 

opportunity to develop strong professional skills. 



 

 

Oud opdrachtgevers 
 

 

 

Projecten van vorige jaren variëren van MKB’s tot grote Nederlandse corporates zoals: 
 
 

 

 
 
 

Pepsico 

Mexico 

KLM 

Brazilië 

ALSTOM 

China 



 

 

IRP Alumni 

Ontwikkelde vaardigheden volgens alumni 
      

 

❖ Managementvaardigheden 

❖ Overtuigingskracht  

❖ Doorzettingsvermogen 

❖ Acquisitie skills  

❖ Consultancy skills 

❖ Internationale werkervaring 

❖ Interculturele communicatie 

❖ Samenwerking 

❖ Commerciële ervaring 

 

Waar onze alumni o.a. terecht zijn gekomen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRP Bestuurslid 



 

 

IRP Functies 
 

 

VOORZITTER 

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het leiden en coördineren van het project op alle gebieden. 
In het kort houdt dit in dat je vergaderingen voorbereidt en leidt, een raad van advies opstelt, en het 
algemene aanspreekpunt bent voor de student consultants, de MAA en derden. 

 
PENNINGMEESTER 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het budget, het 
uitleggen van verwachte kosten en het managen van alle inkomsten en uitgaven van het project. 
Daarnaast is de penningmeester het aanspreekpunt voor juridische zaken en verantwoordelijk voor 
het opstellen van contracten en facturen. 

 
EXTERNE BETREKKINGEN X2 

Als externe betrekkingen ben je met z’n tweeën verantwoordelijk voor het managen van het IRP team 
tijden het acquisitieproces. Je begeleidt bedrijfsbezoeken en onderzoeksvoorstellen terwijl je het team 
gemotiveerd houdt. Dit is een uitdagende taak die een doelgerichte en overtuigende mindset vereist. 

 
MARKETEER 

Als marketeer ben je verantwoordelijk voor alle interne en externe promotie van het IRP. Aan de ene 
kant ben je creatief bezig met het designen van posters, flyers, korte video’s en social posts. Aan de 
andere kant ondersteun je het acquisitieproces waar het kan. Je bent verantwoordelijk voor de social 
mediakanalen van IRP: Instagram, Facebook en LinkedIn. 



 

 

Wat IRP jou biedt 
 

 

BUSINESS 

Doe internationale business 
ervaring op door te werken 
aan een 
onderzoeksopdracht voor 
een van de opdrachtgevers 

 
 

 
ONTWIKKELING 

Verbeter je skills op het 
gebied van het doen van 
onderzoek, consultancy 
en acquisitie 

ONTDEK 

Verbreed je horizon door 
de (business) cultuur te 
ontdekken van een 
bijzonder land 

 
 
 

 
NETWERK 

Breid je sociale en 
professionele netwerk uit 
door te werken in een 
multidisciplinair team 



 

 

Trainingen 
Trainingen in: 

❖ Storytelling 

❖ Cold sales 

❖ Acquisitie 

❖ Teambuilding 

❖ B2B Negotiations 

❖ Strategisch onderhandelen 

❖ Multiculturele communicatie 

❖ Research proposals 
 
 



 

 

Sociale activiteiten 
❖ MAA én IRP  borrels 

❖ Activiteitencommissie met maandelijks 

uitje 

❖ Weekend weg 

❖ De reis naar de onderzoeks bestemming, 

met een groot openings- en 

sluitingsweekend 

❖ De mogelijkheid om na het project door te 

reizen met je nieuwe IRP vrienden 

 
En nog veel meer… 



 

 

Mei - 
 December 

SOCIALE ACTIVITEITEN & TRAININGEN 

Januari - 
 

   Augustus  

Jaarplanning 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inwerkperiode 
Bestuur: 

Landenkeuze 
& Beleid 
opstellen 

Werving 
Student 

Consultants & 
Kick-Off 

Acquisitie 

Acquisitie Voorbereiding 
onderzoek & 

reis 

Desk 
research 

in    
Nederland 

Field 
research 
op locatie 

Reizen Terug in 
Nederland: 
afronden 
project en 

presenteren 

 
 

Algemene vraagstukken waar je als bestuur gedurende het jaar over moet beslissen: 
Wat wordt de nieuwe bestemming van het project? | Wat wordt de prijs van het onderzoek? | 
Hoe zorg je dat alle 18 teamleden gemotiveerd blijven en dezelfde richting op gaan? | Hoe richt 

je de acquisitie en de reisperiode in? 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Solliciteren? 



 

 

Zoeken wij jou? 
 

 

Je voldoet aan de volgende punten: 
 ✓ 

 

Je bent aankomend 

 

pre-master of 
masterstudent, of je zit in 
de afrondende fase van je 
bachelor 

Je bent enthousiast, 
pro-actief, een 
teamplayer en wil graag 
management ervaring 
opdoen 

 
Je bent vloeiend in 
Nederlands en Engels in 
woord en geschrift 

Je bent beschikbaar voor +/- 
20 uur per week in de 
periode september 2020 t/m 
oktober 2021. Je begint al 
met het project in mei (voor 
minder uur) en in juli zit je 1 
maand fulltime in het 
buitenland 

 
Je bent gemotiveerd om 
consultancy skills en 
internationale ervaring op te 
doen ✓ ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



 

 

Meer informatie? 
Contact ons voor een koffietje! 

 

 
 

= 
  

Jessie Heeman 
Voorzitter MAA 

06-12955426 

 
 

Chris Ipema 
Vice-voorzitter MAA 
06-25418550 
 



 

 

 
 
 

 

INFO 
 

Check de website voor 

meer informatie. Daarnaast 

bellen we graag met je om 

je meer te vertellen over 

IRP! Om een belafspraak in 

te plannen kun je ons een 

appje sturen (zie vorige 

slide) of mailen naarvice-

chairman@ma-

amsterdam.nl. 

APPLY 
15 april 23.59 

Solliciteer t/m 15 april door 

je CV, motivatie (in het 

Engels) en de 16 

personalities test te 

mailen naar vice-

chairman @ma-

amsterdam.nl. 

Vermeld twee functies in 

jouw sollicitatie! 

SELECTIE 
CV + gesprek 

De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats van 17 april 

t/m 30 april  (eventueel 

via Skype i.v.m. Corona). 

De bekendmaking van 

het nieuwe bestuur vindt 

1 mei plaats. 

https://www.ma-amsterdam.nl/irp-vacancies/
mailto:vice-chairman@ma-amsterdam.nl
mailto:vice-chairman@ma-amsterdam.nl
mailto:vice-chairman@ma-amsterdam.nl
https://www.16personalities.com/nl
https://www.16personalities.com/nl
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