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‘Duurzaamheid?	  Ik	  vind	  het	  gewoon	  leuk,	  is	  dus	  niet	  een	  antwoord	  
waar	  werkgevers	  iets	  mee	  kunnen,’	  aldus	  Sharona	  Ceha,	  project-
leider	  en	  HR	  manager	  bij	  Urgenda,	  tijdens	  een	  workshop	  over	  
werkgelegenheid	  in	  de	  duurzame	  sector.	  Op	  
donderdagmiddag	  30	  oktober	  2014	  ontvangen	  
Annick	  Schmeddes	  ,	  oprichter	  en	  directeur	  van	  

Sustainable	  Talent,	  en	  zij	  vijftien	  ondernemers,	  stagaires	  en	  
werkzoekenden,	  in	  leeftijd	  variërend	  tussen	  de	  twintig	  en	  vijftig	  
jaar,	  die	  zij	  bijpraten	  over	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	  bij	  
Urgenda	  en	  op	  het	  gebied	  	  van	  (duurzame)	  werkgelegenheid.	  
	  
Sharona	  legt	  aan	  de	  aanwezigen	  uit	  dat	  zij	  vaak	  vragen	  binnen	  krijgt	  over	  Urgenda	  als	  
‘Hebben	  jullie	  een	  baan?’	  of	  ‘Mag	  ik	  Marianne	  Minnesma	  (de	  directeur)	  spreken?’.	  ‘Wij	  
willen	  natuurlijk	  graag	  informatie	  geven.	  Daarom	  dacht	  ik,	  waarom	  nodigen	  we	  niet	  alle	  
mensen	  tegelijk	  uit?’	  ‘Dit	  heet	  recruiting	  3.0,’	  aldus	  Annick;	  kandidaten	  rechtstreeks	  
leren	  kennen	  via	  een	  workshop.	  Na	  een	  voorstelrondje	  en	  presentatie	  over	  Urgenda,	  legt	  
zij	  uit	  hoe	  Sustainable	  Talent	  te	  werk	  gaat.	  
	  
Kennismaking	  
‘Onthoud	  elkaars	  antwoorden	  goed,’	  zegt	  Sharona,	  ‘Want	  straks	  vraag	  ik	  jullie	  om	  je	  
buurman	  of	  vrouw	  aan	  de	  groep	  voor	  te	  stellen’.	  In	  tweetallen	  bespreken	  wij	  wat	  voor	  
ons	  een	  baan	  in	  duurzaamheid	  betekent.	  Zo	  spreek	  ik	  met	  Laura,	  stagaire	  bij	  Urgenda	  en	  
student	  aan	  de	  VU	  in	  Amsterdam.	  Zij	  onderzoekt	  de	  mogelijkheden	  voor	  het	  opladen	  van	  
elektrische	  auto’s	  via	  zonnepanelen.	  Zij	  vindt	  het	  fascinerend	  technische	  oplossingen	  te	  
bedenken	  voor	  duurzaamheids	  vraagstukken.	  
Ik	  vertel	  mijn	  buurvrouw	  dat	  ik	  uit	  liefde	  voor	  de	  natuur	  me	  als	  organisatiepsycholoog	  
inzet	  om	  duurzaam	  consumentengedrag	  te	  bevorderen.	  ‘Ach,	  dan	  moet	  je	  zo	  meteen	  bij	  
de	  andere	  Laura	  zijn’.	  Ze	  wijst	  op	  een	  meisje	  tegenover	  mij	  in	  de	  kring.	  Zij	  is	  student	  
Toegepaste	  Psychologie	  en	  net	  begonnen	  met	  een	  stageonderzoek	  bij	  Urgenda	  naar	  
gedragsverandering	  bij	  consumenten.	  
In	  het	  plenaire	  voorstelrondje	  passeren	  de	  revue:	  de	  oprichter	  van	  Zero	  Waste	  Heroes,	  
een	  architect	  en	  ontwerper	  van	  duurzame	  producten,	  een	  communicatieprofessional	  bij	  
Gezonde	  Stad	  Amsterdam,	  een	  promotor	  van	  streekvoedsel	  op	  Texel	  en	  een	  oprichtster	  
van	  eco-‐lodges	  in	  Mozambique.	  	  
‘Praat	  tijdens	  de	  pauze	  met	  iemand	  die	  je	  nog	  niet	  kent’.	  De	  andere	  Laura	  en	  ik	  hebben	  
elkaar	  meteen	  in	  de	  smiezen	  en	  wisselen	  razend	  snel	  ideeën	  over	  gedragsverandering	  
bij	  consumenten	  en	  onze	  e-‐mail	  adressen	  met	  elkaar	  uit.	  
	  
Urgenda	  
‘Hoe	  creëer	  je	  besef	  van	  urgentie	  en	  een	  lonkend	  perspectief?	  zijn	  vragen	  die	  wij	  ons	  
stellen,’	  vervolgt	  Sharona.	  Om	  het	  werk	  van	  Urgenda	  toe	  te	  lichten,	  start	  zij	  een	  filmpje	  
van	  Marianne	  Minnesma	  die	  op	  de	  eerste	  dinsdag	  van	  september	  2014	  de	  Duurzame	  
Troonrede	  uitspreekt.	  	  



Marianne	  loodst	  de	  luisteraar	  via	  urgentiebesef	  van	  Amerikaanse	  en	  Nederlandse	  
toppolitici	  langs	  de	  eerste	  familie	  die	  dit	  jaar	  een	  asielstatus	  kreeg;	  het	  eiland	  
waarvandaan	  zij	  vluchtten	  dreigt	  onder	  water	  te	  lopen.	  Ze	  eindigt	  met	  het	  visierapport	  
van	  Urgenda:	  Nederland	  100%	  duurzame	  energie	  in	  2030.	  Het	  kan	  als	  je	  het	  wilt.	  	  
‘Een	  volhoudbare	  duurzame	  maatschappij’,	  vult	  Sharona	  na	  afloop	  aan,	  ‘begint	  met	  
kleine	  groepjes	  vasthoudende	  mensen	  die	  met	  elkaar	  voor	  een	  omslag	  kunnen	  zorgen.’	  
Urgenda	  staat	  voor	  urgentie	  in	  het	  doen	  versnellen,	  voor	  klein	  beginnen	  en	  dan	  
opschalen	  en	  voor	  innovatieve	  duurzame	  acties.	  Urgenda	  werkt	  hiertoe	  samen	  met	  
koplopers,	  kiest	  icoon	  projecten	  en	  brengt	  duurzame	  ondernemers	  met	  elkaar	  in	  
contact.	  
	  
Sustainable	  Talent	  
Annicke	  Schmeddes,	  coach	  en	  matchmaker	  bij	  Sustainable	  Talent,	  heeft	  Kwaliteit	  en	  
Commercie	  gestudeerd	  aan	  de	  Universiteit	  Wageningen	  en	  is	  via	  een	  IT	  baan	  haar	  
idealen	  nagereisd	  in	  Costa	  Rica.	  Kwam	  via	  de	  Nederlandse	  Ambassade	  en	  ICCO	  
uiteindelijk	  in	  de	  werving	  en	  selectie	  terecht.	  Sinds	  2010	  runt	  zij	  haar	  eigen	  bedrijf	  als	  
recruiter	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid.	  Daarnaast	  is	  zij	  voorzitter	  van	  Rank	  a	  Brand	  
en	  partner	  van	  Nudge,	  MVO	  Nederland	  en	  Duurzaamheid	  Werkt.	  
‘Het	  is	  een	  push	  markt;	  er	  zijn	  meer	  kandidaten	  dan	  banen.’	  En	  als	  je	  dan	  1	  van	  de	  3	  
overgebleven	  kandidaten	  bent,	  wordt	  diegene	  geselecteerd	  die:	  (a)	  het	  best	  de	  urgentie	  
weet	  te	  formuleren	  van	  de	  baan;	  (b)	  de	  beste	  duurzame	  visie	  heeft;	  en	  (c)	  het	  best	  laat	  
blijken	  het	  veld	  van	  stakeholders	  te	  overzien.	  ‘En	  daar	  kan	  ik	  je	  bij	  helpen’.	  
Met	  Groene	  Voetstappen	  leer	  je	  als	  kandidaat	  focus	  aan	  te	  brengen	  in	  je	  beroepskeuze.	  
Zo	  formuleer	  je	  eerst	  je	  (duurzame)	  waarde	  propositie.	  Annick	  tekent	  een	  trechter	  op	  
een	  flip-‐over.	  Na	  een	  aantal	  stappen	  komt	  onderaan	  de	  trechter	  je	  duurzame	  elevator	  
pitch	  te	  staan.	  
Net	  als	  bij	  innovaties	  zien	  potentiële	  werkgevers	  Maatschappelijk	  Verantwoord	  
Ondernemen	  (MV))	  oorspronkelijk	  als	  kostenpost	  op	  de	  winst	  en	  verliesrekening.	  Een	  
potentieel	  risico	  om	  te	  beheersen.	  Annick	  tekent	  een	  diagram	  op	  de	  flip-‐over.	  Onderaan	  
de	  curve	  schrijft	  ze	  Comply:	  bedrijven	  voldoen	  aan	  milieu	  regels.	  Daarboven	  schrijf	  zij	  
Volunteer:	  er	  is	  ruimte	  voor	  MVO	  maar	  dan	  naast	  je	  gewone	  werk.	  In	  een	  volgend	  
stadium	  gaan	  werkgevers	  partnerships	  aan	  met	  duurzame	  ondernemers.	  
Een	  laatste	  stap	  voor	  een	  complete	  Market	  Change	  is	  dat	  een	  bedrijf	  duurzaamheid	  als	  
onderdeel	  van	  hun	  markt	  gaan	  zien.	  Als	  werkzoekende	  moet	  je	  op	  deze	  trend	  inspelen	  
en	  een	  duidelijke	  duurzame	  business	  case	  formuleren	  voor	  de	  werkgever.	  Hier	  kan	  
Annick	  ons	  via	  haar	  programma’s	  bij	  helpen.	  	  
	  
‘Wat	  is	  jullie	  geheim?’	  vraag	  ik	  na	  afloop	  aan	  Sharona.	  Zij	  vertelt	  mij	  dat	  zij	  een	  opleiding	  
familieopstellingen	  heeft	  gevolgd.	  Niet	  dat	  ze	  dat	  bij	  Urgenda	  inzet,	  maar	  tijdens	  deze	  
workshop	  kwam	  het	  wel	  van	  pas.	  Ik	  vertel	  haar	  dat	  ik	  onderzoek	  hoe	  je	  
organisatieopstellingen	  kunt	  inzetten	  om	  duurzaam	  consumenten	  gedrag	  te	  bevorderen.	  
Sharona	  geeft	  mij	  meteen	  een	  naam	  uit	  haar	  netwerk.	  ‘Hij	  doet	  organisatieopstellingen	  
in	  het	  maatschappelijke	  veld’.	  
Wij	  nemen	  allen	  met	  een	  optimistisch	  gevoel	  afscheid	  van	  elkaar	  en	  wisselen	  contact-‐
gegevens	  uit.	  Bij	  de	  bushalte	  zien	  wij	  een	  rode	  auto	  voorbij	  rijden.	  ‘Kijk,	  daar	  heb	  je	  
Marianne	  Minnesma	  in	  haar	  elektrische	  auto’,	  maakt	  Annick	  ons	  attent.	  Nog	  net	  zie	  ik	  
een	  grote	  witte	  stekker	  en	  de	  letters	  Urgenda	  op	  de	  rode	  auto.	  Maar	  dan	  is	  zij	  al	  om	  de	  
hoek	  gezoefd	  richting	  New	  Energy	  Docks.	  


