
Vanaf november ben ik ook 12,5 jaar in dienst bij 
Allévo. In november 2006 ben ik begonnen als 
secretaresse van de afdeling P&O. Inmiddels ben ik 
HR medewerker en doe ik de coördinatie van werving 
en selectie van medewerkers. 

Happy
Ik hou me dus bezig met het sollicitatie- en vacatureproces. 
Met en voor mensen werken vind ik leuk. Collegialiteit, 
flexibiliteit en ruimte krijgen om jezelf te ontwikkelen, daar 
word ik happy van. Tuurlijk speelt de werksfeer binnen je 
team en met collega’s onder elkaar ook een rol bij plezier in 
je werk!

Meebewegen
Er is best wel wat om ons heen in de markt veranderd en ik 
vind het leuk om bij te dragen om de organisatie zover te  
krijgen om daarin mee te bewegen. We hebben nog steeds 
personeel nodig, momenteel staan er 38 vacatures open. We 
doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te bereiken die 
kunnen instromen. Mensen die dus vroeger in de zorg hebben 
gewerkt en al een tijdje eruit zijn en geen registratie meer 
hebben. Of bijvoorbeeld iemand die heel ander werk heeft 
gedaan. Zo had ik laatst een banketbakker aan de  
telefoon die interesse had. 

Digitaal 
Een grote uitdaging voor mij dit jaar is om toekomstige  
medewerkers het zo makkelijk mogelijk te maken om digitaal 
bij ons te solliciteren.

Evenementen
Daarnaast sluiten we aan of organiseren we zelf arbeidsmarkt- 
evenementen. Op 13 maart jl. hebben we samen met 12 zorg- 
organisaties uit Zeeland meegedaan aan het ‘Dare to Care 
festival’ in de Grote Kerk in Goes. Daar konden de bezoekers 
op een leuke en innovatieve manier kennismaken met Allévo.

Dare to Care 
Het evenement ‘Dare to Care’ had als thema: hoe mobiel is de 
zorg bij Allévo? De bezoekers konden fietsen met de WII en 
met hun mobieltjes selfies maken en kennismaken met 
verschillende technische ontwikkelingen (o.a. elektrische kat) 
van Allévo. Het doel was om op een bijdetijdse manier kennis 
te maken met Allévo. 

Jobcoach
We hebben voor het eerst jobcoaches ingezet. We nemen 
dan de sollicitant bij de hand en bespreken wat zijn/haar 
voorkeuren zijn. Vervolgens kijken we of er voor de sollicitant 
mogelijkheden binnen Allévo zijn. Het evenement heeft 22 
geïnteresseerde potentiële medewerkers voor Allévo
opgeleverd. 

Koffie Cafés
Daarnaast hebben we Koffie Café’s in Goes en Zierikzee 
georganiseerd. Onder het genot van een kopje koffie en 
lekkernij konden de bezoekers in het café praten over de 
mogelijkheden van werkzaamheden en het volgen van een 
opleiding bij Allévo. 28 enthousiaste koffiecafégangers 
hebben zich ingeschreven! 

Social Media
We adverteren gericht of algemeen in diverse media. Boven-
dien publiceren we dagelijks informatie op www.allevo.nl en 
MijnAllévo maar ook op onze eigen arbeidsmarktomgeving 
werkenbijallevo.nl. Op social media waaronder; facebook, 
instagram en linked-in posten we ook regelmatig berichten. 

Ambassadeurs
We zouden het echt super fijn vinden als er meer mede- 
werkers zich als enthousiaste ambassadeur van Allévo 
aanmelden. Want hoe leuk is het om als buitenstaander de 
ervaring te horen van iemand die echt midden in het werkveld 
staat. Die kan als geen ander vertellen wat de werkzaam-
heden inhouden en hoe het is om bij Allévo te werken. En het 
gaat nu net om het delen van die praktijk-kennis en ervaring!

Leuke ideeën
Je kunt al heel eenvoudig een bijdrage leveren door de social 
media uitingen van Allévo te liken, delen of erop te reageren. 
Maar ook om in je omgeving positieve ervaringen die je bij 
Allévo opdoet met mensen om je heen te delen. Zo kun jij je 
eigen netwerk in contact met Allévo brengen. 
Dus ben jij die enthousiaste medewerker die met leuke 
ideeën en zijn/haar steentje wil bijdragen bij het vinden van 
meer medewerkers voor Allévo? Meld je dan aan en mail me 
op werkenbij@allevo.nl 

Malou Stam, HR medewerker
"Laatst was er een 

banketbakker die interesse 
had om bij ons te komen 

werken!”


