BEDRIJFSPROFIEL
Loopbaanadviesbureau Sustainable Talent traint,
matcht en coacht in carrièrestappen ten bate van de
verduurzaming (TripleP) van onze samenleving.

WIM VERHOOG

WERKEN MET
GROEN TALENT
“Er is veel animo onder professionals om een rol in
de verduurzaming te gaan spelen”, zegt Annick
Schmeddes, oprichtster-eigenaar van Sustainable
Talent. “De ervaring van die professionals is echter dat
de banen die bij hen zouden passen niet altijd vindbaar zijn, en voor het vervullen van die functies is vaak
ook nog wel enige doorspecialisatie nodig. Dat zijn
precies de punten waarop ik met Sustainable Talent
hulp wil bieden: door aan de ene kant jaarlijks 500 professionals in hun rol op duurzaamheid te laten groeien
en door aan de andere kant een twintigtal organisaties
te verbinden met professionals in duurzaamheid.”

Hoe ben je hiertoe gekomen?
“Mijn laatste baan was bij een stichting waarbij wij
professionals uit de zakelijke markt matchten met
zakelijke vraagstukken van sociaal ondernemers in
ontwikkelingslanden. Dit in het kader van, wat toen
heette, corporate citizenship programma’s van bedrijven: de (vrijwillige) inzet van hun professionals bij
maatschappelijk geëngageerde organisaties. Aanvankelijk matchten we zakelijke professionals met NGO’s
maar dat bleek vaak weinig rendement op te leveren,
omdat de key expertise van zakelijke professionals: efficiëntie, groei, omzet etc. in mindere mate relevant is
voor NGO’s. Daarom gingen we ze koppelen aan social
enterprises, die wèl een verdienmodel hebben. Hoe
dan ook, mensen die zo’n missie van een paar weken
deden, bleken daardoor enorm geëngageerd te raken.
Ze vroegen mij steeds vaker hoe ze aan maatschappelijk impact konden bijdragen, maar dan in Nederland.”
Hoe gaan jullie te werk?
“We laten professionals stilstaan bij hun talenten en
hun valkuilen en zorgen voor focus door met hen na
te gaan waaraan ze op duurzaamheidsgebied willen
bijdragen. We geven hen kennis over duurzaamheidsstrategieën en -modellen, en geven hen inzicht in de
gevraagde competenties, opdat ze zich een visie kunnen vormen over welke rol ze kunnen spelen. Je reikt
ook tools aan om de markt beter in kaart te brengen en
om een sterke waardepropositie of business case te
maken voor eigen groeistappen. Daarnaast linkt ons
bureau professionals aan relevante netwerken in duurzaamheid. Voor werkgevers bieden we hulp om duurzaam talent te blijven boeien en te binden aan de orga32 MILIEUMAGAZINE | NR 1 | FEBRUARI 2018

nisatie. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van jaarlijkse intervisiegesprekken op het gebied van duurzaamheidskennis, -visie en -waardepropositie, als onderdeel van het persoonlijke ontwikkelingsplan.
Zoeken organisaties nieuw sustainable talent, dan kunnen we helpen via werving en talent pooling.
In mijn werk zie ik de vraag naar duurzaam werk en
talent duidelijk groeien, Zeker sinds het regeerakkoord
is er veel beweging. Bedrijven zetten vol in op de energietransitie. Installatiebedrijven hebben een chronisch
tekort aan technici, en er is een enorme vraag aan
sales en business development mensen en aan projectmanagers. Ook is er de groei van de circulaire economie; van alle kanten worden de veranderingen in de
behoeften op de arbeidsmarkt aangejaagd.”

Welke toekomstplannen heb je met je bedrijf?
“Sustainable Talent is al ad hoc samenwerkingen gestart met andere recruitment bureau’s maar wil dit
versterken om zowel professionals als werkgevers beter
te gaan bedienen. Zomer 2018 zal Sustainable Talent
ook een aantal online trainingen geven, zodat er meer
professionals bereikt en voorbereid kunnen worden.
En in maart 2018 zal in samenwerking met Interface de
eerste nationale ‘Sustainable MBA in One Day’ plaatsvinden. Een gelegenheid voor professionals in duurzaamheid om hun kennis over de duurzame sector in
slechts één dag weer helemaal up to date te brengen én
de opgedane kennis meteen toe te passen op je eigen
werk en organisatie. Dè elementaire opfrisdag voor
MVO professionals, want in je werk is het bijna onmogelijk om dit allemaal bij te houden: de ontwikkelingen
in duurzaamheid gaan zo ontzettend snel!”
www.sustainabletalent.nl

