
Werkervaring
2017- nu  DDJ& Recruitment (directeur en oprichter) 
Een nieuwe manier van werving en headhunting voor topposities 
in de culturele sector.  Internationaal, persoonlijk en strategisch.  
Inmiddels meer dan 25 unusuals suspects geplaatst. 

2016-nu Efesai (senior consultant)
Internationale fondsenwerving  en strategisch advies voor de non-
profitsector.  Succesvolle oprichting van business development 
afdelingen met concreet financieel resultaat. 

2016-nu Bureau De Jaeger (coach, consultant en oprichter)
Adviesbureau met specialisme in business development en 
partnerships voor de cultuursector. Daarnaast  coaching van 
professionals en start-ups. 

2008-2016 ABN AMRO Bank (diverse posities)
• Senior Relatiemanager voor topsegment culturele sector
• Oprichter van netwerkorganisatie het Culturele Hart en 

Uitmarkt Business  Dag.

2002-2008 diverse restaurants (sous-chef)
Verschillende restaurants op Michelinniveau in Nijmegen, 
Amsterdam en Porto Rotondo (Sardinië). 

Nevenfuncties
Mijn onbezoldigd werk komt voort uit  liefhebberij, oprechte 
betrokkenheid en een missie om mijn kennis en 
netwerk maatschappelijk in te zetten. 

Huidig: o.a. voorzitter van muziektheatergezelschap Circus 
Treurdier;  bestuurder van BAU en van Veem Theater;
ambassadeur/adviseur van Fringe Festival Amsterdam en 
oprichter van Erlenmeyer.

Verleden: o.a. oprichter Konsort; ambassadeur Holland Festival 
Young; begeleider creatieve activiteiten Tropenmuseum Junior 
en bestuurslid ORAM Creative Crossing.

Educatie 
• Radboud Universiteit Nijmegen, Psychologie (x)
• Stedelijk Gymnasium Nijmegen, alpha

Ik blijf graag leren en volg(de) naast mijn werk meerdere financiële 
opleidingen, maar ook debatlessen en trainingen in o.a. business 
modeling, lean startup, scrum projectmanagement en meditatie.

Introductie
“Mijn drijfveer is het                    
verbinden van mensen en 
organisaties, met een speciale 
aandacht voor de culturele sector, 
om slimmer gebruik te maken van 
dat wat er al is. Ik praat ontzettend 
graag met mensen over 
persoonlijke en zakelijke 
vraagstukken en voel oprechte 
betrokkenheid bij wat hen beweegt. 
Dit heeft mij een groot en actief 
netwerk opgeleverd op vele 
verschillende organisatie-niveaus 
van zowel culturele als non-
culturele instellingen. In mijn 
dagelijks werk zet ik dit netwerk op 
creatieve wijze in om individuele 
organisaties, en uiteindelijk de 
culturele sector als geheel, 
inventiever en ondernemender te 
maken. Hierbij weet ik ideële en 
zakelijke belangen te combineren.”

Kwaliteiten
ü Originele denker 
ü Breed cultureel onderlegd 
ü Inzicht in business modellen 
ü Ruime ervaring met zakelijke 

strategieën 
ü Ervaren gespreksleider

+316 30339315

bram.de.jaeger@gmail.com

www.linkedin.com/in/bramdejaeger

@bramdejaeger

www.facebook.com/dejaeger.bram/

Taal
Nederlands 
Engels
Duits
Italiaans
Frans

Interesses
Zeer breed referentiekader: 
van Biënnale tot Twin Peaks, 
van vinyl tot houthakken en 
van meditatie tot antieke 
stripboeken. 

Bram De Jaeger
“Bram is oprecht betrokken 
bij bijna alles wat hij doet. Zijn 
energie is aanstekelijk. En zo 
weet hij als geen ander 
mensen bij elkaar te 
brengen.”

http://www.linkedin.com/in/bramdejaeger

