Interview

Anne Floor van Dalfsen
Doen wat je leuk vindt klinkt zo makkelijk. Maar hoe vind je een baan die
daarbij past? En weet je wel waar je goed in bent en wat je wilt?
Zes Sustainable Talents hebben gevonden wat ze zoeken. En daar ging heel
wat aan vooraf. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Twee dingen. Eén, ze
willen werken in duurzaamheid. Twee, hun zoektocht begint bij talentscout
Annick Schmeddes.

Over Anne Floor

Leeftijd: 30
Werkt: Bij de Marine Stewardship
Council (MSC) als Commercial &
Fisheries Manager
Werkte: In Nederland en Londen
als duurzaamheidsadviseur

foto’s: Ingrid Jongens

liever, want het maakt het tot iets
waar je voor kan kiezen. Volgens mij
is het gewoon leven en werken met
gezond verstand.”

Zelf iets doen,
dat lonkte.

Gezond verstand

Onzichtbare impact

“Ik wil de wereld niet eens zozeer
mooier maken, want de wereld ís
al heel mooi. We moeten vooral
zorgen dat we haar mooi houden.
Om daaraan bij te dragen, vind
ik fantastisch. Binnen de dijken
en natuur van Friesland ben ik
opgegroeid met het belang van
duurzaamheid. Al mijd ik dat woord

“Mijn vorige werk was heel
afwisselend, van co2 analyses tot
mensenrechtenbeleid en van dikke
jaarverslagen tot creatieve online
campagnes. Ik geloof ook zeker dat
de bedrijven waar ik voor werkte
duurzaamheid serieus nemen. Zelfs
degenen die wel eens als badguys
worden bestempeld, zoals casino’s,

Annick over
Anne Floor

“Anne Floor had via
linkedin haar interesse in
duurzame vacatures laten
weten. Sustainable Talent
is recruitment partner
van MSC duurzame vis en
zodoende hebben wij Anne
Floor voor een vacature
benaderd. In een lijstje
van zeer goede kandidaten
kwam Anne Floor als beste
uit de bus. Met name door
haar brede ervaring en haar
overtuigende motivatie.
Zo had ze al in zichzelf
geïnvesteerd met een
marine biologische cursus.”

tabaks- of energiebedrijven. Daar
werkte ik met moeite maar ook met
voldoening voor, want juist daar kon
ik impact hebben. Alleen merkte
ik zo weinig van die impact in mijn
wereld van boardrooms en rapporten
schrijven.”

Je hart volgen
“Zelf iets doen, dat lonkte. In

Londen heb ik een bizar jaar als
tech-ondernemer beleefd. Data
en software die bedrijven helpen
verduurzamen, dat leek me impact
op schaal. Ik waande me af en toe
in een film, met onze investeerders,
explosieve groei en gebrek aan slaap.
Maar ook dit was niet mijn wereld.
Terug in Nederland heb ik de tijd
genomen om te bedenken en vooral
te voelen, waar ik voor sta en waar
ik me langdurig op wil toeleggen. Ik
zocht focus en vond dit alles in iets
wat dichtbij m’n hart ligt: de zee.”

Mijn pad tot waar ik nu ben,
liep niet recht. Het was
zelfs aardig slingerend en
met de nodige ontberingen
en harde lessen.

Van boot tot bord
“Bij MSC vond ik mijn plek. Hier
draag ik bij aan het behoud van onze
oceanen en van vis als bron van
voedsel en inkomen. Het mooiste
werk dat er is. Als kennispartner en
verbinder in de visketen gebruik
ik mijn enthousiasme, creativiteit

en voorliefde voor data. Een super
leuke dag voor mij begint vroeg, bij
hardwerkende vissers op Urk of in
Zeeland. In de loop van de dag belt
een visverwerker die wil weten hoe
hij zijn bedrijf kan certificeren en een
consument die zich afvraagt waar het
MSC-keurmerk precies voor staat.
De afsluiter van de dag is bij een
supermarkt of speciaalzaak, waar
we brainstormen over hoe we meer
duurzame vis op ons bord krijgen.”
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van Anne Flo

Zoektocht
“Mijn pad tot waar ik nu ben, liep
niet recht. Het was zelfs aardig
slingerend en met de nodige
ontberingen en harde lessen. Je zet
je in voor een baan of een bedrijf
en het valt dan niet mee om toe te
geven dat je er niet (meer) past. En
misschien bij de volgende poging
weer niet. Maar op een gegeven
moment vind je die plek waar
behoefte is aan jouw talent, waar
juist jij kan bijdragen aan dat waar je
echt in gelooft. Het kost tijd en inzet
om te vinden wat je zoekt, maar het
is de moeite waard, want het maakt
je gelukkig.”
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