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een heerlijk diner, ik doe het graag. Een fijn
klein bedrijf waar je stem wordt gehoord en
alles wat je doet meteen resultaat heeft..”

Kandidaat onbezoldigd Raad van Toezicht

Anette Cordula Flessing
Geboortejaar: 1967
Beroep: algemeen medewerker Hotel
Restaurant Molenzicht
Loopbaan/achtergrond
“Op 12-jarige leeftijd begonnen met biertjes
tappen in het café van mijn stiefvader. Via
omzwervingen, paardenverhuur, boekenwinkel, bakker en veerdienst, toch weer bij
mijn eerste liefde de Horeca terechtgekomen. Ervaring opgedaan in verschillende
soorten bedrijven: hotels, restaurants en een
vakantiepark. Momenteel werkzaam in een
boutique hotel met restaurant en cocktail
terras.”
Werk
“Het leukste aan mijn huidige baan is dat
geen dag hetzelfde is, ik ben op alle
afdelingen te vinden. Een heerlijk ontbijt,
een schone kamer, een lekkere cocktail of

Vakbond
“Ik heb een paar jaar in de cao commissie
voor de recreatie gezeten, mooi werk vond
ik dat. Heel belangrijk dat mensen die op de
werkvloer staan, en weten hoe het in de
praktijk gaat invloed kunnen hebben op het
beleid. Ook enkele cursussen gevolgd waar
ik veel kennis, ook op persoonlijk vlak, heb
opgedaan. Het zou fijn zijn dat meer werknemers lid zouden zijn zodat de bond
sterker staat in onderhandelingen met
werkgevers.”
Privé
“Werken met paarden is mijn passie naast de
horeca, daar is mijn rustpunt waar ik energie
kan opladen. Verder ben ik bestuurslid van
het plaatselijke muziek en theater evenement
het Rôggefestival en geef ik acupressuur
behandelingen tegen stress. Tijdens saaie
klusjes luister ik graag naar Engelse boeken.
Op vakantie ga ik het liefst wandelen in
Oostenrijk, even er helemaal uit.”
Waar wil jij je sterk voor maken de komende
periode in de Raad van Toezicht?
“De modernisering van de bedrijfstak mede
door een goede cao. Zodat jonge mensen
weer graag een vak binnen de horeca,
recreatie en catering willen uitoefenen.
En dat meer mensen hun pensioen halen.”

Waar word je gelukkig van?
“Van een volle dag waar van alles een beetje
in zit. Touching the ground running zeg
maar.”
Wat is jouw motto?
“Je standpunt bepaalt je realiteit. En chaos
creëert.”

De selectiecommissie over Anette:
Anette Flessing ‘ademt’ horeca. Zoals uit haar achtergrond valt op te maken is Anette opgegroeid met horeca. Aan de keukentafel bepaalde de gang van zaken in het
dorpscafé het gesprek. Ook voor Anette geldt dat horeca en hospitality haar heeft
gegrepen en nooit meer heeft losgelaten. Zij is bekend met zowel recreatie als horeca en heeft ervaring bij grote en kleine organisaties. Die combinatie ziet de Raad
van Toezicht als erg plezierig gezien de breedte van FNV Horecabond. Daarnaast
heeft zij altijd een bredere interesse gehad die zich uit in bestuurswerk en een eigen
praktijk in ontspanningsbehandelingen. Ook is Anette zich altijd blijven ontwikkelen gezien de verschillende opleidingen en trainingen die zij heeft gevolgd. De Raad
van Toezicht ziet hierin dat Anette een brede blik heeft, vanuit overzicht kan acteren
en leer- en nieuwsgierig is. In de verschillende gesprekken heeft zij deze vaardig
heden met voorbeelden kunnen inkleuren. Ook heeft zij altijd de Horecabond met
interesse gevolgd. Anette is relatiegericht, nieuwsgierig en verdiept zich graag in
verschillende thema’s. Dat koppelt ze aan creativiteit en oplossingsgerichtheid en
zich ook bij tegenslag niet uit het veld laten slaan. Deze eigenschappen weet ze te
onderbouwen met voorbeelden uit haar ervaring in achtergrond. Daarmee draagt
de Raad van Toezicht haar met vertrouwen voor als nieuw lid.
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