
Waarom dit initiatief?

We weten allemaal dat young professionals en millennials op 
zoek naar verdieping en meer betekenis in hun dagelijks 
werk. HR managers van vooraanstaande  bedrijven zoeken 
naar manieren om jonge werknemers geëngageerd te 
houden, waarbij een hoger salaris niet langer de oplossing is. 
Tegelijkertijd  zijn non-profitinstellingen op zoek naar nieuwe 
vormen van ondernemerschap en verjongende strategieën, 
niet in de laatste plaats om diezelfde nieuwe generatie aan 
zich te binden. Wij introduceren Junior Board – een  nieuw 
initiatief dat deze drie thema’s  aan elkaar verbindt. 

Wat is een Junior Board?

Een Junior Board is een eenjarig team van 6 tot 12 
(corporate) young professionals, dat zich inzet als 
strategische en commerciële ‘ rechterhand’  van een 
gerenommeerde culturele instelling. 

Dit is een win-win-win-constructie, want:

1. Als Junior Board lid kan een young professional zijn of 
haar scope verbreden, maatschappelijke impact 
genereren, netwerk en CV verrijken en tegelijkertijd 
een waardevolle tijd beleven met gelijkgestemden.

2. Voor bedrijven is het een onderscheidende en directe 
manier om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. 
De combinatie van een rijk leerprogramma voor jonge 
werknemers én gelijktijdige steun aan de Nederlandse 
non-profitsector zorgt voor winst op meerdere fronten. 

3. Voor non-profitinstelllingen is dit een waardevolle kans 
om de inzichten, capaciteiten en netwerken van een 
voorheen ongrijpbare  doelgroep aan zich te binden,  
met mogelijke  verlenging van deze samenwerking in 
de toekomst (sponsorship, raden van toezicht, etc. ).

Dé schakel tussen talentontwikkeling en 
maatschappelijke impact

Deelname aan het Junior Board biedt organisaties een 
nieuwe manier om talent te boeien en vast te houden, in 
combinatie met  steun aan ons nationaal  cultureel erfgoed 
en organisaties voor goede doelen.  Een non-traditionele  
aanvulling van klassieke sponsoring. 

New York als inspiratiebron

Junior boards zijn de afgelopen jaren een bekend en succesvol 
fenomeen geworden in New York – en inmiddels ook in andere 
steden in de VS. Ze bestaan uit jonge mensen (25 tot 35 jaar) 
met succesvolle  carrières.  De Junior Boards staan weliswaar  
naast de werkelijke boards, maar leveren rechtstreeks input en  
brengen soms ook een roulerend gast-lid. 

De Junior Board leden hebben geen juridische 
verantwoordelijkheid maar worden wel gevraagd om:
§ zich persoonlijk en als team in te zetten voor de culturele 

instelling of goede doelenorganisatie
§ Te helpen met de organisatie van events (o.a. 

fondsenwerving)
§ nieuwe netwerken aan te boren en partnerships tot stand te 

brengen
§ een eenmalige donatie te doen (al dan niet via hun 

werkgever)

Enkele succesvolle voorbeelden 
Museum
neuegalerie.org/Junior-Council
Theater
manhattantheatreclub.com/Young-Patron
Muziek
jazz.org/Membership
Goede Doelen
caringkindnyc.org/juniorcommittee
Educatie
projectexplorer.org/board

In de ontwikkeling van ons Nederlandse Junior Board 
programma werken we nauw samen met onze partners in 
New York.

Introductie Talentontwikkeling op het snijvlak van cultuur, ondernemerschap en maatschappij

DDJ& Junior Board

This is 
no recruitment 
agency

dixon-dejaeger.com | info@dixon-dejaeger.com  

+316 30339315 | BTW: NL8568 58 080 B01  

KVK: 67166784 0000 | Laan 26-28, 1151AB te Broek in Waterland

Een greep uit de voordelen voor werkgevers:

§ Een onderscheidend en uitdagend programma voor 
veelbelovend talent, in een wezenlijk andere context

§ Directe  maatschappelijke impact en mogelijke bijdrage 
aan MVO-doelstellingen

§ Verdieping van de relatie met gerenommeerde culturele 
organisaties  en goede doelen

§ Mogelijkheid van nieuwe partnerships en invulling van  
marketing beleid

http://www.neuegalerie.org/content/junior-council
https://www.manhattantheatreclub.com/support-mtc/individuals/young-patron/
https://www.nycballet.com/Support/Young-Patrons-Circle.aspx
http://caringkindnyc.org/juniorcommittee/
http://projectexplorer.org/board/


What’s in it for you?

§ Een jaar lang een bekende non-profitorganisatie 
commercieel helpen runnen met een groep young 
professionals

§ Een uitdagend programma van workshops en 
trainingen op het snijvlak van business en 
maatschappij 

§ Relevante ervaring buiten je eigen sector, en directe 
maatschappelijke impact

§ Een leerzaam buddy-systeem met de Raad van 
Advies, waarin kopstukken uit het bedrijfsleven zitting 
hebben

§ Een uitgebreid netwerk, zowel landelijk als 
internationaal, met mogelijke opzet van  strategische 
partnerships voor jouw organisatie

Meld je aan en beleef de primeur 

Een Junior Board bestaat uit max. 12 leden met verschillende 
(bedrijfsmatige) achtergronden uit diverse bedrijven…
…is verbonden aan één specifieke non-profitorganisatie...
…en bestaat gedurende één jaar.

Het programma draagt zorg voor inhoudelijke coaching van 
de Junior Board door ervaren professionals – gecombineerd 
met een inspirerend lesprogramma gericht op cultureel-
maatschappelijke impact. 

Junior Boards worden zorgvuldig samengesteld voor de 
meest gerenommeerde nationale musea, dans- en 
theatergezelschappen en organisaties voor goede doelen.

Veel young professionals zijn op zoek naar meer 
betekenis en impact buiten hun eigen sector. Deelname 
aan een Junior Board biedt hen deze kans… en méér!

Wat breng je mee?

§ Enthousiasme, ondernemerschap en maatschappelijke 
betrokkenheid

§ Een tijdsinvestering -deels in de avonduren- van 4 tot  8 
uur per maand (met mogelijke piekperiodes bij 
workshops en events)

§ De programmakosten ad € 5.000 per deelnemer -
gedragen door de werkgever

§ De bijbehorende donatie* van € 5.000 aan de non-profit 
organisatie

*Werkgevers die doneren aan culturele instellingen genieten  een extra gunstige 
giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

Voorbeelden van agendapunten :

ü Verhogen van klantbeleving en publieksbereik 
ü Versterking  van fundraising en financieel beleid
ü Verduidelijking van rol in de maatschappij 
ü Opzetten van mediacampagne 
ü Input leveren voor doelgroep-beleid
ü Meedenken met een subsidieaanvraag
ü Opzetten van strategische partnerships met bedrijven

Schuif jij aan…?
Vorm samen met een groep young professionals het commerciële geweten van een non-profitinstelling
Sluit je aan bij internationaal succes , beleef een Nederlandse  primeur 
En verbreed je profiel en lever een wezenlijke bijdrage
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De allereerste in NL
Toneelgroep Amsterdam & Stadsschouwburg

Met trots kunnen we melden dat de eerste Junior Board 
wordt gelanceerd door het internationaal gevierde  
theatergezelschap Toneelgroep Amsterdam en de 

beroemde Stadsschouwburg in Amsterdam, tezamen 
verenigd in ITA (Internationaal Theater Amsterdam). 

Meer informatie vind je in een separaat document. 



Head Business Development (ITA) , Maurits Musch:

“Ik kijk ernaar uit te werken met gedreven young

professionals. Hun energie en inzicht zullen van pas 

komen bij verschillende complexe uitdagingen in onze 

eigen organisatie. “

Junior board-member  NYC: “Junior Board heeft mijn 

professionele en sociale netwerk verrijkt. Ik heb zoveel 

geleerd over ondernemerschap , het maken van 

beleidsplannen en toepassen  communicatiestrategie in 

de praktijk. Iets wat ik in mijn huidige werk nooit had kunnen 

doen. “

De praktijk Wat kunnen werkgevers en deelnemers verwachten?

DDJ& Junior Board

This is 
no recruitment 
agency

dixon-dejaeger.com | info@dixon-dejaeger.com  

+316 30339315 | BTW: NL8568 58 080 B01  

KVK: 67166784 0000 | Laan 26-28, 1151AB te Broek in Waterland

Hoe het werkt –in een notendop

Deelnemers die plaatsnemen in een Junior Board, committeren 

zich zowel aan de culturele organisatie als aan elkaar. Hier 

tegenover staat dat de culturele organisatie hen de gelegenheid 

biedt tot nieuwe leerervaringen, en hen bovendien adviseert en 

begeleidt. Deze win-win constructie is de basis van een  

verrijkende wederzijdse culturele, sociale en professionele 

ervaring. 

Het programma

§ Het programma duurt één jaar en is verdeeld in vier kwartalen, 

elk met een eigen thema. De thema’s krijgen inhoudelijke 

invulling door middel van masterclasses en interactieve 

bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers. Binnen de  

Junior Board wordt de opgedane kennis en inspiratie naar de 

praktijk gebracht.

§ Naast de themabijeenkomsten vinden werkgroepen plaats, al 

dan niet in sub-teams, waarin wordt gewerkt aan concrete 

projecten. Dit vraagt een tijdsinvestering -deels in de 

avonduren- van 4 tot  8 uur per maand (met mogelijke 

piekperiodes bij workshops en events).

§ Junior Board leden participeren in principe één jaar, met 

mogelijkheid van eventuele verlenging voor een tweede jaar. 

§ Natuurlijk zijn Junior Board leden van harte uitgenodigd bij 

sociale evenementen, teambijeenkomsten en bij belangrijke 

voorstellingen. Dit geeft hen de gelegenheid om de artiesten, 

directie, medewerkers en zakelijke partners van de 

organisatie beter te leren – en de impact van de Junior Board  

te verhogen. 

De verantwoordelijkheden

§ De Junior Board leden hebben geen juridische 

verantwoordelijkheid maar ondersteunen de directie bij 

strategische planvorming en bij belangrijke 

beslissingen.

§ Daarnaast nemen de leden verantwoordelijkheid voor 

specifieke projecten, zoals netwerken namens de  

culturele instelling, organisatie van sociale 

evenementen, marketing & fondsenwerving - en het 

onderzoeken van business development kansen.

§ In overleg kunnen leden specifieke inhoudelijke kennis 

delen met de organisatie, in aanvulling op hun rol in de 

Junior Board.

§ Een afgevaardigde van de Junior Board kan 

desgewenst plaatsnemen in vergaderingen van het 

bestuur, en daarmee de brug vormen tussen beide 

groepen. 

§ In onderling overleg stelt de Junior Board zich een 

concreet financieel doel t.a.v. nieuwe fondsenwerving.

§ De Junior Board wordt verwacht om autonoom waarde 

te kunnen toevoegen. Zij wordt echter professioneel 

ondersteund middels (persoonlijk) advies en 

begeleiding door vaste aanspreekpunten bij zowel de 

non-profitorganisatie als bij Dixon & De Jaeger.

En…? Enthousiast geworden?

Wij gaan heel graag met je in gesprek over wat 

deelname aan Junior Board voor jouw organisatie kan 

betekenen!



DDJ& Internationaal Theater Amsterdam

Programma  2018-2019 

Het Junior Board seizoen is opgedeeld in vier kwartalen. Per kwartaal 

vinden er twee bijeenkomsten plaats die in het teken staan van een 

inhoudelijk relevant thema. Er vinden masterclasses en dialogen rondom 

dit thema plaats, waarna de Junior Board leden de opgedane kennis 

vertalen naar de praktijk.

Q1: Cultureel Ondernemerschap

• Kennismaking met mede-deelnemers

• Inhoudelijke aftrap door ITA: jullie 

uitdaging voor komend jaar

• Kijkje achter de schermen

Q2: Business Development

• Concrete vraagstukken voor ITA

• Masterclass 1: cultureel 

ondernemerschap

• Masterclass 2: business development 

en partnerships

• Werksessies in groepen

• Corporate Partners Gala

Q3: Leren van elkaar

• Masterclass 3:  Corporate vs Non-

profitwerkwijze

• Best +  worst practices

• Masterclass 4: Leiderschap

• Internationalisering

Q4: Social Impact

• Persoonlijke ambities en ontwikkeling

• Kunst en actualiteit ( eg. klimaat, 

maatschappelijke ongelijkheid)

• Publieksontwikkeling

• Diversiteit

Spin offs

Het programma bestaat uit lesmomenten, werkgroepen en andere activiteiten. 

Maar er is ook ruimte voor het onverwachte en voor  inspirerende  ideeën van de 

deelnemers. We sluiten graag aan op corporate strategieën en ambities of actuele 

wensen van Internationaal Theater Amsterdam. Bovendien  kunnen subgroepen 

ontstaan om samen tegelijkertijd meer mogelijk te maken.

Netwerk 

Na de kick-off met Internationaal Theater Amsterdam wil DDJ niet alleen 

uitbreiden met meer corporate partners , maar ook meer culturele top-instellingen . 

Zodat een netwerk van kwaliteit groeit en er nog meer bijzondere partnerships 

kunnen ontstaan; betekenisvolle actieve samenwerkingen.


