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willen we in 2025 in de top drie van telecominfrabedrijven in 

Nederland, België en Duitsland staan.

we leveren coax, glas, mobiel en fiber. Ondergronds, bovengronds 

en wireless; passief en actief.
nieuwe diensten op basis van smart asset management 

te ontwikkelen. we voldoende financiële ruimte hebben om te investeren in de 

verbetering van onszelf en onze diensten.moeten we onze klant en zijn ambities door en door kennen 

en hem helpen om daar te komen.

de hele levenscyclus van een netwerk kan aanbieden.

in Nederland, België en Duitsland noemen we de Vital Few: de vier strategische focusdoelen 

waarmee we het verschil maken.

worden we de norm in telecomland.eigenaren van telecomnetwerken; operators, maar ook 

instanties als defensie, ProRail en Schiphol.

Continuïteit door op te vallen

Over 50 jaar willen we nog steeds mensen met elkaar verbinden. Om dat te 

mogen doen, moeten we nú uitblinken. Opvallen. De norm in telecomland 

worden. Dat doen we door niet persé de grootste, maar wél de beste te zijn. 

Daarom willen we in 2025 in de top drie van telecombedrijven in Nederland, 

België en Duitsland staan. Hoe we dat gaan doen, lees je in dit boekje.  

De doelgroep die we met zorg bedienen 

Onze kennis van telecominfranetwerken biedt een grote meerwaarde voor 

netwerkeigenaren. Dat zijn operators, zoals Vodafone/Ziggo, KPN, Deltafiber, 

T-Mobile, Deutsche Glasfaser en anderen. Maar ook niet-telecomoperators 

met een eigen netwerk, zoals Defensie, ProRail en Schiphol. Onze leveranciers 

zijn onze ketenpartners, maar pas een doelgroep als een van onze (potentiële) 

klanten dat van ons vraagt.

Ondergronds, bovengronds en wireless 

Bij Allinq denken we niet in afgebakende taken. We zien het netwerk als geheel. 

De héle telecominfrastructuur met al haar uitdagingen en kansen. Ondergronds, 

bovengronds en wireless. Zowel passief als actief. Het netwerk van onze 

klanten; één van hun meest waardevolle assets, is daardoor bij ons in één 

vertrouwde hand.  

Van meters maken naar meerwaarde creëren 

Fiber to the Home, mobile, 5G… het wordt druk in onze markt. Wij willen niet 

mee in die groei van de markt. Wij willen écht blijven focussen op kwaliteit. 

Op inhoud. Op de lange termijn. Wij gaan onze tijd én ons steeds schaarsere 

vakmanschap inzetten om béter te worden. Om onze partners een nog slimmere 

dienstverlening te bieden. We werken aan innovatieve oplossingen met 3D 

modelling, augmented reality, internet of things en andere technologische 

hoogstandjes. Innovaties waarmee onze klanten hun complete netwerk 

steeds slimmer kunnen beheren. Zo bouwen we aan de dienstverlening van de 

toekomst: Smart Asset Management.  

Onze 5e ‘Vital Few’: Rendement voor omzet 

Door niet puur uitvoerend meters te maken, maar als proactieve partner met 

onze klanten mee te denken, hen de complete life cycle van hun netwerk aan 

te bieden en hen te helpen hun assets slim te beheren, bieden we onze klanten 

een grote meerwaarde. Een meerwaarde die zich terugvertaalt in een gezonde 

marge. Die marge is geen doel op zich. De marges hebben we nodig om te 

kunnen investeren in onze kennis, in onze diensten… in continuïteit voor de 

toekomst. Daarom gaat rendement bij Allinq vóór omzet. 

Investeren in de klant

In een partnership - ook dat tussen opdrachtnemer en opdrachtgever - investeer 

je in elkaar. We wéten wat onze klant wil bereiken. Waar hij op lange termijn 

wil staan. En we gunnen hem dat. We doen daarom niet zomaar wat ons wordt 

gevraagd, maar denken mee. Zoeken naar mogelijkheden om onze klant te 

helpen om zijn ambities wáár te maken. Proactief. Inventief. Hulpvaardig. Dát is 

een partnership op zijn Allinqs. 

Geen uitvoerder, maar partner in business

Wij zijn de enige partij in de markt die de hele levenscyclus van een 

telecomnetwerk kan aanbieden aan de klant. Dat is onze onderscheidende 

kracht. We hebben bewezen dat we alle specialistische kennis in huis hebben 

voor het specificeren, ontwerpen, bouwen, beheren, onderhouden en 

ontmantelen van een netwerk. Daarmee denken we gevraagd én ongevraagd 

mee over manieren om de levensduur te verlengen, capaciteit te verhogen of 

uitval te verlagen. Met ons lifecycle management zijn we geen uitvoerder, maar 

een gewaardeerde partner in de business van telecomeigenaren.    

Ons marktdomein is Nederland, België en Duitsland

Omdat onze klanten steeds vaker grensoverschrijdend fuseren, kijken we 

verder dan alleen de Nederlandse markt. Met vestigingen in België, Duitsland 

en Denemarken, zijn we ook internationaal een sterke partner in business 

voor onze klanten. We werken hard om de typerende Allinq-aanpak tot de 

norm in het Nederlandse, Belgische en Noord-Duitse telecomland te maken.

Met onze vestiging in Denemarken sprongen we bovendien in op een unieke 

marktontwikkeling die zomaar eens de toekomst van de gehele Europese 

telecommarkt kan worden. Zo zijn we er voor onze klanten. Ontdekken we 

nieuwe kansen. En laten we zien wat we internationaal in huis hebben.   

We gaan de telecomwereld op zijn kop zetten!

Als we ons focussen op dat waar we nú al goed in zijn… Dan komen we daar 

waar we horen. Dan worden we de norm in telecomland. Met jouw expertise, 

achtergrond, ideeën en talent… En dat van al je collega’s. Dan kunnen we 

de telecomwereld op zijn kop zetten! We hebben een geweldig bedrijf. Een 

prachtig team. En énorm veel kansen. Laten we die pakken! In dit boekje en in 

het boekje “Samen aanpakken” lees je welke rol jij daarin kunt spelen.

De vier Vital Few

We bedachten een aanvalsplan; een strategie. Met de Vital Few benutten we onze 

eigen natuurlijke kracht – de unieke Allinq-cultuur – om in de top drie te komen. 

Klant op één     Onze drive om steeds weer een stap extra voor de klant te zetten.

Verspilling op nul     Onze wil om elkaar te helpen.

Juiste persoon op de juiste plek     Onze ambitie om steeds verder te ontwikkelen. 

Een sterk verandervermogen     Ons streven om onszelf te blijven vernieuwen. 

Als we die vier Vital Few; die al jaren diep in ons DNA verweven zijn, blijven inzetten, 

worden we elke dag een stukje beter. En werken we samen aan onze continuïteit 

voor de toekomst. 
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ZETTEN WE 
DE KLANT OP 1

Om onze plek in de 
top drie te verdienen...
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VERANDERVERMOGEN

Om onze plek in de 
top drie te verdienen...

Om onze plek in de 
top drie te verdienen...

Om onze plek in de 
top drie te verdienen...

Hoewel onze aannemersmentaliteit diep in 
onze genen zit, zijn we al lang niet meer die 
puur uitvoerende partij. Wij staan naast onze 
klant. Begrijpen zijn markt en ambities. 
Met kennis van zijn keten, bouwen we als 
partner in business  aan een lange termijn 
relatie. Voor onze continuïteit, en om de klant 
beter te maken: nu, morgen en daarna. 

De Vital Few
Wat we moeten doen om 
in 2025 in de top drie te staan: 

Onze cultuurwaarden
Waar van we van nature al heel 
goed in zijn (ons DNA):

Onze markt is aan verandering onderhevig. 
Er is vraag naar een steeds snellere verbinding, 
van hoge kwaliteit, voor meer data, tegen 
de laagste kosten. Om die  betrouwbaarheid 
te kunnen bieden werken we met slimme 
processen en instructies en helpen we elkaar 
om onze gezamenlijke taak steeds beter te 
doen.  

Gezamenlijk werken we aan het kapitaal van 
onze klanten: hun netwerk. Een fout van ons 
kan enorme gevolgen hebben. Daar zijn we 
ons bewust van. Daarom werken we met goed 
opgeleide vakmensen. Vakmensen die zich 
blijven ontwikkelen en hun expertise op de 
juiste plek in blijven zetten. Om altijd de beste  
kwaliteit  te kunnen blijven leveren. 

We beloven onze klanten  innovatief  te zijn. 
Door continu mee te denken over wat beter kan: 
efficiëntere processen, lagere faalkosten, betere 
interfaces, duurzamere systemen, verbeterde 
componenten. Zo verlagen we de kosten in de 
keten en dragen we bij aan hun succes.
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Bekijk hier de 
cultuurfilm van Allinq

We doen een stap extra voor de klant

We helpen elkaar steeds beter worden

We ontwikkelen onszelf steeds verder

We proberen eens wat anders

Doe mee met het Klant op 1 programma
Allinq heeft een Klant op 1 programma dat zich focust op een sterke klantrelatie. 

Een projectgroep houdt ons scherp om dit thema blijvend onder de aandacht te 

brengen. Zo waren er al Klant op 1 sessies om hier als team met elkaar over te 

sparren en vroegen ze jou met een interne enquête wat wij nodig hebben om te 

stijgen in onze klantgerichtheid. Door actief deel te nemen aan acties uit het Klant 

op 1 programma, lever ook jíj hieraan een bijdrage!  

Doe een stap extra voor de klant
Of je nu een interne of externe klant hebt; door nét iets meer te doen dan wordt 

gevraagd, maak je een onuitwisbare indruk. Kén je klant. Wéét waar hij of zij 

naartoe wil. En help hem of haar verder. Intern doe je dat bijvoorbeeld door eens 

een kijkje te nemen in het werkveld van de collega voor of na jou in de keten. En 

ook extern zijn er tal van mogelijkheden om je klant en zijn wereld beter te leren 

begrijpen. Maar wat je ook doet, blijf kwalitatief goed werk leveren, verras je 

klant met innovatieve ideeën, blijf betrouwbaar door je beloften steeds weer na 

te komen en wees die (h)echte partner voor je klant. 

Start de dag met de dagstart
Of je nu thuis of op locatie werkt; met de dagstart begin je je werkdag als team. Je 

bespreekt lopende acties en helpt elkaar met het oplossen van acute problemen. 

Zo helpen we elkaar om fouten en daarmee verspilling te voorkomen.  

Geef foutvrij door
Begin bij jouw eigen aandeel in het proces en geef je werk foutvrij door. Behoud 

daarbij je kritische blik op wat nóg efficiënter kan. 

Help elkaar steeds beter worden
Zie je een collega dingen doen die efficiënter, veiliger, duurzamer of beter 

kunnen? Wees een fijne collega en help hem of haar op weg. Door elkaar te 

helpen om steeds beter te worden, worden we als organisatie steeds sterker en 

voorkomen we fouten. Deel je kennis met collega’s voor wie dit ook interessant is; 

persoonlijk of via een bericht in de My Allinq app! 

Kies een e-learning die bij jou past
Als Allinq’er kun je onbeperkt deelnemen aan meer dan 100 online trainingen. Je 

kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om beter te leren presenteren, je Duits wat bij te 

spijkeren, klantgerichter te werken of je te verdiepen in veilig werken. Kun je niet 

kiezen? Met de Goodscan krijg je inzicht in dat wat het beste bij jou past.  

Volg een expertsessie
Tijdens onze expertsessies komen gave thema’s aan bod waar je alles van wilt 

weten! Collega’s of vakmensen van buitenaf delen hun kennis met jou op een 

interactieve manier. Houd de agenda in de app in de gaten en meld je op tijd aan. 

Zelf een thema aandragen kan ook!  Mail dan even naar opleidingen@allinq.nl

Ontwikkel jezelf steeds verder
Doe jij nog steeds waar je goed in bent en in de plek waar je het meeste plezier uit 

haalt? Blijf hierover in gesprek met je manager. De beschikbare loopbaanladders 

en ons functiehuis geven een helder inzicht van waar je nu staat en wat je nodig 

hebt om verder te komen. Samen stippel je de route uit naar jouw persoonlijke 

groei. HR-tools zoals het functiehuis vind je op intranet bij Medewerkers.

Kom pionieren in Allinq Labs
In Allinq Labs kun je inspiratie opdoen en spelen met je eigen ideeën en die van 

anderen. Door jouw expertise te mixen met die van andere Allinq’ers, gebeuren er 

mooie dingen. Ook jou zien we daarom graag in het lab!  

Pitch een verbeteridee
Soms zie je dingen langskomen die beter kunnen. Groot, zoals een terugkerende 

schade, of klein, zoals onnodige verspilling van papier. Maak er werk van. Dit kun 

je doen door zélf een verbeterplan op te stellen, met hulp van je manager of 

team. Of door het voor te dragen voor het Continu Verbeter Programma zodat 

specialisten sámen met jou aan de slag te gaan. 

Probeer eens wat anders
Blijf nieuwsgierig naar wat beter kan. Of je nu teamleider bent, fieldengineer of 

ICT-medewerker. Geen dag is hetzelfde en overal liggen kansen voor verbetering. 

Heb je een idee dat ons of onze klanten iets kan brengen? We bieden je de ruimte 

en middelen om het gewoon eens te proberen! 

Dit is wat jij kunt doen om 
de klant op 1 te zetten

Dit is wat jij kunt doen om 
verspilling op nul te zetten

Dit is wat jij kunt doen om de juiste 
persoon op de juiste plek te zetten

Dit is wat jij kunt doen om een sterk 
verandervermogen te houden

Klant op 1

Verspilling op nul

Juiste persoon op de juiste plek

Een sterk verandervermogen

Ga naar het aanbod in de
e-learing omgeving

Draag je idee aan voor het 
Continu Verbeter Programma.

Kom eens langs
bij Allinq Labs

Wim vertelt erover 
in de Klant op 1 film

OPEN


