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"Onze medewerkers blijven 

binden en boeien"

Met veel enthousiasme ben ik ruim 6 jaar geleden 
begonnen als manager HR en Communicatie binnen 
Allévo. Voordien was ik werkzaam als HR Manager 
binnen het bedrijfsleven. Nog altijd ben ik heel blij dat 
ik toen deze overstap gemaakt heb en voor de zorg heb 
gekozen. 

Hoe werkt de afdeling Human 
Resources & Communicatie?
We werken en denken vanuit de missie en visie van de 
organisatie. Hierop is het HR beleid afgestemd. Daarbij
volgen we de toekomstige ontwikkelingen, ondersteunen en 
adviseren we onze medewerkers, leidinggevenden en 
het management. 

Passende match!
Vanuit dat oogpunt kijken we samen met de organisatie welk 
personeel we nodig hebben voor nu en in de toekomst en 
wat we daarbij inzetten om ons gezamenlijk doel te bereiken. 
Dagelijks zijn we bezig met werkzaamheden die te maken 
hebben met medewerkers die bij ons in dienst komen of een 
overstap willen maken. Dan kun je denken aan opleiding en 
scholing van medewerkers, maar ook aan plezier in je werk, 
zorgen voor een gezonde werkomgeving en de werving en 
selectie van medewerkers. We worden keer op keer 
uitgedaagd om de vraag naar personeel te koppelen aan het 
aanbod van personeel dat we hebben. Dan kijken we, wat er 
voor nodig is, om de match passend te maken. 

Super team
Samen dingen bereiken daar word ik enthousiast van. 
Zo hebben we afgelopen jaar o.a. het functiehuis in de 
organisatie ingebed, de ontwikkelmonitor ontwikkeld en een 
nieuwe arbeidsmarktcampagne neergezet. Door alle 
geledingen van de organisatie werd er enthousiast met 
elkaar samengewerkt. Dat doe ik met een super team! 
Wat mij verder energie geeft, is dat ik (ik loop regelmatig een 
dagdeel mee in de zorg) zie en voel met wat voor passie en 
energie mijn collega’s voor onze cliënten zorgen. Zoveel 
mogelijk tevreden medewerkers en cliënten, daar wil ik heel 
graag met mijn team een steentje aan blijven bijdragen.

Personeelstekort
Als je kijkt naar de oorzaak van het personeelstekort, dan zijn 
er meerdere oorzaken. Landelijk maar met name in de regio 
Zeeland kampen we met een vergrijzing van de bevolking en 
tegelijkertijd trekken jongere mensen steeds meer uit Zeeland 
weg. Daarnaast heeft de zorg de afgelopen jaren door alle 
bezuinigingen en inkrimping van personeel een minder 
gunstig imago gekregen. Dat is ontzettend jammer.

De oplossing 
De oplossing ligt volgens mij in het landelijk en regionaal 
ineenslaan van de handen. Samenwerken staat hierbij voorop. 
Zowel landelijk als regionaal zijn er campagnes om het wer-
ken in de zorg positief neer te zetten. De overheid stimuleert 
dit ook en levert daar een belangrijke bijdrage aan. 
We moeten daarnaast onze medewerkers blijven binden en 
boeien, wij zijn tenslotte zelf de beste ambassadeurs! En al 
is er ook verloop, dat is soms vervelend maar biedt ook weer 
nieuwe kansen. Nieuwe aanwas betekent vaak vernieuwde 
ideeën, een andere kijk op de zaak, een frisse blik en positieve 
dynamiek. Met als resultaat een gezonde balans van het 
personeelsbestand.

 
Opgave
De voornaamste opgave voor de komende jaren is, om het 
personeelsbestand zo goed mogelijk te organiseren waardoor 
we aan de vraag van onze cliënten kunnen blijven voldoen. 
 

We fixen het!
Voor het behoud, maar ook voor het binnenhalen van mede- 
werkers is werkplezier heel belangrijk. Als ik naar mijn werk 
rijd, dan heb ik altijd zin om te gaan werken. Dat komt, omdat 
ik de vrijheid en ruimte krijg om samen met mijn collega’s het 
werk te organiseren. Werkplezier doe je met elkaar en ik vind 
het heel leuk dat ik zo’n zelfstandig team om me heen heb. 
We hebben elkaar nodig om met elkaar zaken te bereiken. Ik 
waardeer, dat we altijd voor elkaar klaar staan en dit vanzelf-
sprekend doen. Als er een vraagstelling is dan zetten we de 
schouders eronder en komt er altijd een oplossing. 
We fixen het met elkaar. Daar ben ik super trots op!


