
Inmiddels ben ik alweer 12,5 jaar in dienst bij Allévo.
In 2007 begon ik als personeelsadviseur bij de facilitaire 
dienst Allité. Inmiddels heet mijn functie adviseur HR 
en is mijn werkgebied Borrendamme, de Duinen van 
Haamstede, In ’t Opper en de afdeling Welzijn van 
Wonen met Zorg.

Wat doet een HR adviseur?
We werken met vijf HR adviseurs, waarvan twee adviseurs 
voor Wonen met Zorg en drie adviseurs voor Zorg Thuis, 
Diensten aan Huis en de ondersteunende diensten. 
Als HR adviseurs ondersteunen wij het management en de
leidinggevenden bij de uitvoering van het HR beleid. Dit houdt 
onder meer in dat we bezig zijn met:
- functioneren van medewerkers
- werving van personeel
- opleiden van medewerkers 
- de in- door- en uitstroom van medewerkers
- organisatieontwikkelingen
- personeelsontwikkelingen
- gezondheid van personeel

Contact 
De leidinggevenden zijn voor de medewerkers het eerste 
aanspreekpunt op HR gebied. Afhankelijk van de vraag kan er 
contact met mij of een van mijn collega adviseurs opgenomen 
worden. Medewerkers kunnen daarnaast voor algemene  
informatie altijd contact opnemen met het HR secretariaat. 
Afhankelijk van de vraag worden ze met de desbetreffende 
HR adviseur doorverbonden.

Boeiend
Wat ik leuk vind aan mijn werk is, dat geen dag hetzelfde is. 
Mijn werkterrein is heel divers en door alle lagen van de 
organisatie wat het boeiend en leuk houdt. ‘s Ochtends kan ik 
bijvoorbeeld een vraag over een CAO artikel uitwerken en
‘s middags met complexe ontwikkelingen bezig zijn. 

Uitdaging
Als grootste uitdaging zie ik voor 2019 om de rust te behouden 
om vervolgens samen verder te bouwen. De krapte op de 
arbeidsmarkt en de noodzakelijke organisatieontwikkelingen 
zijn een uitdaging om in balans te krijgen. Gezamenlijk een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de organisatie, 
teams en individuele medewerkers, daar doe ik het voor!

1+1=3
Voor mij betekent werkplezier aanspraak kunnen doen op 
datgene waar ik goed in ben en mijzelf uit te blijven dagen 
van toegevoegde waarde te zijn. Samenwerken en de formule 
1+1=3, draag ik een warm hart toe. Uiteraard leuke collega’s, 
humor en een prettige werksfeer dragen bij aan mijn plezier in 
het werk. 

Werk aan de winkel
We kunnen nog leren om de ontwikkelingen binnen onze  
organisatie beter op te pakken. Horen, zien en aandacht  
hebben voor elkaar. Eigenlijk nog meer klankborden met  
elkaar en vooral kennis, kunde en informatie van de mede-
werkers op te halen. Ondanks alle inspanningen, is er met 
elkaar nog meer winst te behalen door het gesprek aan te 
gaan. 

Ria Bootsgezel, HR adviseur
"Samenwerken en de
 formule 1+1=3, draag ik 
een warm hart toe"


