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7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van ….  

 

….Eline Stevens, werkzaam bij Allinq als HR-adviseur, waar zij in 

2020 is gestart.  

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie 

georganiseerd? 

 

Ons HR-advies team in Nederland bestaat uit 5 adviseurs. We 

hebben de werkvelden onderling verdeeld. Naast HR-adviseurs 

hebben we een team van 3 recruiters. Ook hebben we een 

backoffice voor personeelszaken en opleidingen, en wordt de 

salarisadministratie verzorgd door onze salarisadministrateurs. Het team Communicatie valt ook 

onder de afdeling HRM. De afdeling wordt aangestuurd door de HR-directeur, welke direct 

rapporteert aan de CEO. 

 

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

 

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging op dit moment het werven en 

behouden van personeel. Waar eerst met name functies als Uitvoerder, Projectleider en Engineer 

lastig te vinden waren, merken we op dit moment dat vrijwel álle functies lastig in te vullen zijn. 

Sinds kort bieden wij daarom de medewerkers een interessante aanbrengpremie, die hen motiveert 

om in hun eigen netwerk op zoek te gaan. Het netwerk van medewerkers kan namelijk ontzettend 

waardevol zijn, met name in de wereld van Telecom! Naast de aanbrengpremie zijn wij bezig met 

professionalisering rondom de werving, zo zijn we actiever op LinkedIn en werken we aan onze 

Employer Branding. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat de vraag groter is dan het aanbod en 

beseffen we ons dat we het werk zo zullen moeten organiseren dat we in de toekomst minder 

werknemers nodig hebben.  

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

 

Ik ben HR-adviseur van een aantal afdelingen in Nederland, maar ook contactpersoon voor onze 

afdelingen in Duitsland, Tsjechië en Denemarken. In Denemarken zijn we nog niet zo lang actief en 

daar hebben we nog geen lokale HR-adviseur. Daarom ben ik actief betrokken bij alles wat met HR te 

maken heeft in Denemarken. Het is ontzettend interessant hoe HR- regelingen per land verschillen 

en om mee te krijgen hoe de aanpak in andere landen soms anders is dan in Nederland. Ondanks dat 

proberen we samen één grote Allinq-familie te zijn.  

Op de HR-afdeling werk ik ook met collega’s aan verschillende projecten, waaronder Onboarding; 

samen met collega’s van Recruitment ontwikkelen we een nieuwe introductiesessie, met de afdeling 

Communicatie werk ik aan een pagina voor nieuwe medewerkers, en ook heb ik contact met de 

afdeling IT om de nieuwe medewerker zo snel mogelijk inzetbaar te maken. Op deze manier krijgen 

medewerkers een positieve eerste indruk van Allinq wat uiteindelijk bij zal dragen aan de 

bevlogenheid van medewerkers.  

 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

 

Ik ben met name actief in het Young Professionals netwerk. Het is ontzettend interessant om bij 

andere organisaties langs te gaan en van elkaar te leren door bijvoorbeeld te bespreken waar je 
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tegenaan loopt. Daarnaast merk je dat specifiek Young Professionals vaak dezelfde interesses 

hebben, maar ook te maken krijgen met dezelfde uitdagingen waardoor het extra waardevol is om 

hierover met elkaar te kunnen sparren. Daar komt natuurlijk bij dat het altijd leuk is om HR-

professionals uit de regio te ontmoeten.  

 

5. Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

 

Het Young Professionals netwerk is nog niet zo heel lang actief, ik ga dus vast nog veel successen 

meemaken! In ieder geval heb ik een een aantal interessante bijeenkomsten meegemaakt waar ik 

telkens weer door geïnspireerd raak.  

 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

We hebben behoefte aan jonge mensen met interesse in techniek. Het vak is aan te leren, maar we 

zien dat de huidige kennis en expertise verdwijnt doordat ervaren medewerkers met pensioen gaan. 

Het blijft een uitdaging om de kennis te kunnen overdragen aan nieuwe medewerkers voordat de 

kennis ‘verloren gaat’. 

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

 

We zullen allemaal wel herkennen dat we onbewust veel tijd besteden aan de taken die voor ons 

gevoel op dat moment het belangrijkst zijn. Hierdoor komen we vaak niet toe aan de projecten en 

werkzaamheden die minder urgent zijn. Toch zijn het vaak deze werkzaamheden die het werk in de 

toekomst makkelijker maken. Om hier toch tijd aan te besteden kan het helpen om voor jezelf 

haalbare doelen te stellen; per week, per maand of per kwartaal. Plan ook tijd in om de doelen te 

evalueren. Dit motiveert je om meer tijd te besteden aan de lange-termijn werkzaamheden. Zo kan 

je als HR-afdeling écht van betekenis zijn voor de organisatie.  

 

Allinq 

Connecting together  

 Allinq is onderdeel van de Allinq Group en heeft haar 

hoofdkantoor in Nederland. Er werken circa 2.000 

medewerkers voor de Allinq Group. Allinq is 

internationaal actief en heeft ook vestigingen in 

Duitsland en Denemarken. Allinq verzorgt het complete 

traject rond de aanleg van complexe 

telecominfrastructuur. Met een scherpe focus op 

doelstellingen en diepgaande kennis van netwerken, 

kunnen hun klanten op hen bouwen. 

Allinq is al 60 jaar actief in Telecom en vanaf het begin leggen ze telecomnetwerken aan, op dit 

moment zijn dat met name glasvezelnetwerken. Ook voeren ze het beheer van de netwerken uit. De 

aanleg van glasvezel doen ze inmiddels niet meer alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en 

Denemarken. Binnen Allinq zijn er ook ‘slimme’ afdelingen zoals Allinq Insite. Allinq Insite scant 

telecommasten en gebouwen en werkt deze uit in 3D tot een interactieve Digital Twin. Een ander 

voorbeeld is hun afdeling Yungo in Praag, door slimme manieren toe te passen zijn zij in staat zo 

efficiënt mogelijk de engineering uit te voeren. Allinq is dus een diverse en innovatieve werkgever! 

www.allinq.com 

http://www.allinq.com/

