
 

 

New Dutch Connections zoekt:  

Ervaren Zakelijk Leider/Creatief Producent  
Een verbindende creatieve ondernemer  
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Sluitingsdatum: 6 mei 2022 

New Dutch Connections (NDC) is een uniek gezelschap binnen de cultuursector. NDC 

produceert voorstellingen om een beweging in gang te brengen waarmee inclusie en sociale 

cohesie ontstaat, door groepen bij elkaar te brengen die elkaar in het dagelijkse leven 

nauwelijks ontmoeten. Ook heeft NDC de intentie de verbinding die dan ontstaat langdurig te 

ondersteunen. Dat stimuleren wij door communities in beweging te brengen en samen te 

laten werken, door op zoek te gaan naar het gezamenlijke belang en gezamenlijke 

maatschappelijke doelstellingen. Dit doen we via de ToekomstAcademie.  

NDC heeft als theaterproducent en maatschappelijke organisatie een eigen manier van 

werken ontwikkeld, waarbij we met (theater)producties en het programmeren van 

(vluchteling)kunstenaars uit de community, publiekswerking en -participatie van 

vluchtelingen en migranten een geheel eigen circuit en netwerk hebben opgebouwd. Om de 

beweging en impact te vergroten en te verduurzamen zijn we op zoek naar een zakelijk 

leider/creatief producent die op basis van de eigen professionaliteit, vakkennis en ervaring 

waarde kan toevoegen aan onze producties, onze werkwijze en aan NDC. We zoeken 

iemand die enthousiast is over onze aanpak en gemotiveerd is daarin op zoek te gaan naar 

hoe deze te versterken en de reikwijdte te vergroten. Meer informatie over NDC vind je op 

www.newdutchconnections.nl. 

Wie zoeken we? Als Zakelijk Leider/Creatief Producent ben je verantwoordelijk voor een 

gezonde financiële en organisatorische basis van onze producties. Je integrale 

verantwoordelijkheid reikt van het binnenhalen van fondsen en subsidies, het ontwikkelen 

van nieuwe voorstellingen en het realiseren van de organisatiedoelstellingen, tot het co-

creëren en co-produceren van theatervoorstellingen met allerlei samenwerkingspartners. Je 

geeft daarbij leiding aan projectleiders en medewerkers binnen onze verschillende 

producties. Je weet met je ruime ervaring in de theaterwereld kansen te benutten en om te 

zetten in langdurige samenwerkingsrelaties en maakt daarbij transparante en zakelijke 

afspraken met onze partners.  
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Als ambassadeur van onze inspirerende voorstellingen weet je mensen en organisaties in 

beweging te zetten om met NDC innoverende theatervoorstellingen te produceren, waarbij 

het proces van totstandkoming en verbinding met lokale partners net zo belangrijk is als de 

impact die we met de voorstelling maken voor iedereen die erbij betrokken is. De financiële 

bronnen die bij onze producties passen weet je te vinden en aan te boren. Je bent een 

netwerker die op zoek is naar vernieuwing en verbinding in multiculturele producties. Onze 

inspirerende en prettige thuisbasis is Theaterhuis De Berenkuil in Utrecht. Je rapporteert 

aan de algemeen directeur (Bright Richards) en werkt intensief samen in een klein en hecht 

team.  

Ons aanbod. Jij kunt echt een verschil maken in een betekenisvolle ondernemende rol 

waarin ruimte is voor veel creativiteit. NDC wordt met haar inspirerende en uitnodigende 

werkwijze een warm hart toegedragen door veel verschillende samenwerkingspartners, 

waarmee het een uitdagende en boeiende werkomgeving biedt. Multiculturaliteit zit in onze 

genen. We bieden je in eerste instantie een overeenkomst als ZZP'er aan voor de duur van 

24 uur tot 32 uur per week. Salariëring volgens de CAO Theater & Dans en op basis van 

kennis en ervaring. 

Reageren? Informatie vind je op onze site of neem contact op met Margriet Stuurman op 

06-55853928. Je sollicitatie kun je mailen voor 6 mei 2022 naar 

info@newdutchconnections.nl. Eerste gesprekken vinden plaats op 13 en 18 mei 2022. Het 

tweede gesprek zal plaatsvinden n.a.v. een uit te voeren opdracht.  
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