Profiel Sacha Engels

Al meer dan 25 ben ik ondernemer. De laatste 10 jaar actief als toezichthouder, strategisch adviseur en VC-investeerder.
Zo vervul ik commissariaten bij ORMIT Leiderschap en talentontwikkeling en SAB Contract Catering en ben ik lid van de Raad
van Advies van Asperitas, TNW en voorzitter van het Investeringscomité van TheNextWomen Fund.
Daarnaast ben ik als VC investeerder actief betrokken bij onder meer FEST Amsterdam, MyDialogues, ILost, Vastari London.
Qua eerdere ervaring stapte ik in 1990 na 10 jaar uit de comfortzone van de Amsterdamse reclamewereld. En startte als
ste
ondernemer Engels & Partners – het 1 agentschap voor freelance marketing- en communicatiespecialisten in Nederland.
Intuïtief voelde ik destijds aan dat de tijd rijp was voor zo’n constructie. Engels & Partners bleek inderdaad een pionier te
zijn in een arbeidsvorm die nu onmogelijk meer weg te denken is.
Mijn agentschap ontwikkelde zich tot dé autoriteit op het gebied van freelance werk voor ervaren marketing- en
communicatieprofessionals. Met ruim 130 exclusief vertegenwoordigde freelancers die aan het werk waren bij meer dan
200 opdrachtgevers, waaronder reclamebureaus, (semi)overheden, non-profitorganisaties en bedrijfsleven.
In 2008 is Engels & Partners verkocht aan de Works Group, waarbinnen het nog steeds succesvol opereert.
Sindsdien zet ik mijn ervaring en betrokkenheid vol passie in. Als ervaringsdeskundige weet ik waar het werkelijk om gaat,
en kan ik helpen en inspireren om de focus (weer) helder en scherp te krijgen. Ik fungeer daarbij als klankbord en
katalysator. Open, eerlijk en betrouwbaar. Soms uitdagend en eigenwijs. Maar altijd constructief.
Ook zet ik mijn kennis en kunde graag in voor een aantal maatschappelijke functies die een bijdrage leveren aan een
evenwichtiger gender-diversity balans. En inspireer ik ondernemers in de breedste zin van het woord als gastspreker en met
workshops over: ‘hoe blijf je relevant in deze snel veranderende wereld’.
Expertise vakgebieden – Mens, Maatschappij & Innovatie
Ondernemerschap, Strategie , MarCom, Arbeidsmarkt (Talent/Leiderschap, Opleiding/Training), M&A, Transformaties
Vanaf 2009 actief voor:
- ORMIT
Lid RvC
Specialist in management- en leiderschapsontwikkeling
- SAB Contract Catering
Lid RvC
- Fest Amsterdam
Investeerder/aandeelhouder - mentor
Betaalbare design meubels & woonaccessoires
- My Dialogues
Investeerder/aandeelhouder - mentor
Realtime mobiel onderzoek en rapportage
- ILost
Investeerder/aandeelhouder - adviseur
Zoekmachine voor gevonden voorwerpen
- Vastari London
Investeerder/aandeelhouder - adviseur
Verbind kunstverzamelaars en musea voor bruikleen
- Asperitas Immersed Computing
Lid RvA
- The NextWomen
Lid RvA
Community for female business entrepreneurs
- The NextWomenFund
Investeerder, Voorzitter IC
- Neyenrode
Technology for Boards program
Gastdocent
Investeringen – minder actief betrokken
- KarmijnKapitaal Private equity (Fonds 1 & 2)
- Live on Demand
- Akkolens

Aandeelhouder, founding friend
Aandeelhouder
Aandeelhouder

Afgesloten
- DPA
Lid RvC Afgesloten mei 2018
Advies- en detachering van gespecialiseerde professionals
- Zuidweg & Partners
Lid RvC Afgesloten sep 2016
Schuldhulpverlening voor ondernemers
- Jane Goodall Stichting NL (NGO Chimpanzees)
Lid RvC Afgesloten 2013
Opleidingen:
- Scale-up Nation, boardmember program (afgerond 2018)
- Nyenrode Commissarissen Cyclus (afgerond2017)
- On-going trainingen workshops op gebied van Toezichthouders en Commissarissen
- Deelopleiding kunstgeschiedenis (afgerond 2015)
- Diverse trainingen workshops op gebied van Marketing, Communicatie en Management
- NIMA - A /SRM - 1, 2 en 3
- Atheneum - A, Breukelen 1979
Werkverleden:
2008 juli
Engels & Partners verkocht aan The Works Group
1992 - 2008 Founder-DGA Engels & Partner. Een agentschap voor freelance account behandelaars.
Primaire doelstelling: het ontwikkelen van een markt voor freelance account gekoppeld aan een kwaliteitskeurmerk.
Resultaat: Engels & Partners is in 15 jaar uitgegroeid tot een A-merk met een omzet van > € 14 miljoen. 15FTE en gemiddeld
> 100 mensen p/m actief op opdrachten.
1980 – 1992 O.a. Doyle Dane Bernbach Advertising Agency / Ogilvy & Mather Advertising Agency
Account Direction & Management

