Persbericht

Andrew van Esch Associate Partner bij Nassau
Group
Vanaf 1 september heeft Andrew van Esch zich als Associate Partner verbonden aan
het Haagse consultancy bedrijf voor Executive Search, Nassau Group. Nassau Group
bestaat al bijna 20 jaar en heeft een bloeiende praktijk op het gebied van Executive
Search, Assessment, Career counseling, Coaching en HR consulting. Van Esch zal
zich specialiseren binnen het vakgebied „Kunst & Cultuur‟ en daarnaast bijdragen
leveren om het netwerk van Nassau Group verder te verbreden.
Andrew van Esch heeft een uitgebreide kennis van het werken met en voor
instellingen in de Kunst & Cultuur sector. Hij werkte voor projecten bij het
Gemeentemuseum Den Haag, Escher in het Paleis, Nieuwe Luxor Rotterdam,
Nederlands Dans Theater, Lucent Dans Theater, Holland Dance Festival. Hij was
bestuurlijk betrokken bij o.a. de Culturele Raad van de Gemeente Haarlemmermeer,
Centrum voor Amateurkunst Den Haag, Holland Dance Festival e.a. Hij organiseerde
zelf tientallen concert en dansvoorstellingen en is zeer ervaren in de marketing en de
organisatie van evenementen voor culturele (kunst-) instellingen.
Andrew: “In Nederland is de visie op het eindeloos subsidiëren van de culturele sector
zeer aan het veranderen. Er zijn instellingen die hier goed mee omgaan en zorgen voor
alternatieve geldstromen door een betere marketing, handiger sponsorbeleid en ook
een andere organisatievorm. Maar er zijn nog veel meer instellingen in de sector die
vanuit een underdog positie defensief van zich afslaan, omdat men steeds terugvalt
op de oude inzichten dat de overheid de culturele sector ten allen tijde financieel moet
onderhouden. Ik wil vanuit Nassau Group op zoek gaan naar een nieuwe generatie van
leidinggevenden in culturele en kunstinstellingen. Met hart voor de kunst en blik op de
markt. Die een balans kunnen maken tussen artistieke prestatie en goede omzetten,
die weten welke ondersteunde rol ze spelen, maar ook kunnen opkomen voor
economische argumenten. Ik ken er genoeg, nu moeten ze nog bij elkaar gebracht
worden!”
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