
Alle benodigdheden op een rij om een startpagina  

voor jouw organisatie op te zetten.

Een eigen 

startpagina?  

Zo organiseren  

we dat!



Met een startpagina op Allesuitjezelf.nl kun je jouw medewerkers 
direct verwijzen naar een speciale etalage met een selectie van 
pagina’s die voor jouw organisatie relevant zijn. Denk aan artikelen 
over actuele ontwikkelingen met informatie en cursussen die voor 
jouw medewerkers interessant zijn. Voor ieder wat wils! 

Startpagina Basis
Wat hebben we van jou nodig?

  Een foto die herkenbaar is voor 
 jouw gemeente. 

   Het logo van de gemeente, liefst als 
transparant PNG bestand.

   Korte tekst als inleiding van de startpagina.
 Kies op Allesuitjezelf.nl welke bestaande  

 verhalen, artikelen, tests, webinars en  
 cursussen op jouw organisatiepagina  
 passen. Kijk hiervoor bij de drie rubrieken  
 van Allesuitjezelf.nl: Weet wat er speelt,  
 Verken je kansen en Kom in Actie. Per  
 rubriek kun je vier items kiezen. Tip: vind je  
 het lastig om te kiezen? Wij helpen je  
 graag met een passend aanbod te vinden  
 met artikelen en video’s relevant voor  
 jouw  medewerkers.  
   Contactgegevens voor in het overzicht 

‘loopbaanadvies in jouw organisatie’; 
hierin vinden medewerkers terug waar  
ze in hun eigen organisatie kunnen 
aankloppen voor advies over hun 
loopbaanontwikkeling. We vullen het 
overzicht aan met een e-mailadres en 
telefoonnummer voor loopbaanadvies in 
jouw organisatie. Tip: geef ook een naam 
en foto van de HR-medewerker of 
loopbaanadviseur(s) door, dat maakt  
het persoonlijker.”

 
Doorlooptijd
Hebben we al het bovenstaande van jou 
ontvangen? Dan is de startpagina Basis 
doorgaans binnen twee weken gereed.

Startpagina Plus
Vul de startpagina aan met nog 
meer informatie speciaal voor jouw 
medewerkers. Wat hebben we van 
jou nodig?

  Alle benodigdheden van startpagina Basis.
  Informatie voor medewerkers over  
 loopbaanadvies bij jouw gemeentelijke  
 organisatie. Dit plaatsen we op een  
 aparte pagina binnen jullie startpagina.  
 Hierin kun je ook een link opnemen naar  
 jullie intranet of interne pagina waar de  
 informatie over loopbaanadvies van jullie  
 organisatie te vinden is. 
  Succesverhalen van collega’s: niets is  
 inspirerender dan een verhaal van een  
 eigen collega die een mooie stap in zijn of  
 haar loopbaan heeft gemaakt. Met een  
 video, artikel of podcast: het team van  
 Allesuitjezelf.nl helpt je graag met onze  
	 eigen	filmcrew,	tekstschrijver	of	interviewer.
 	Andere	specifieke	onderwerpen	op	het		
 gebied van loopbaanontwikkeling die  
 relevant zijn voor jouw organisatie kunnen  
 ook verwerkt worden in een artikel.

Doorlooptijd
De planning van deze extra content stemmen 
we met elkaar af en is afhankelijk van de 
hoeveelheid artikelen en de beschikbaarheid 
van de betrokken personen.

Single-Sign-On 
Allesuitjezelf.nl zonder extra registratie? 
Gebruik de Single-Sign-On!

Om het gebruik van Allesuitjezelf.nl nog 
makkelijker te maken, kunnen we de 
registratie en inlog van Allesuitjezelf.nl 
koppelen aan de inlog van de eigen 
werkomgeving van jouw organisatie. Een 
gebruiker hoeft dan niet apart een account 
aan te maken en ook niet opnieuw in te 
loggen. Zolang hij is ingelogd in de 
werkomgeving van de eigen organisatie, kan 
hij gebruik maken van Allesuitjezelf.nl. Dat 
scheelt tijd én hij hoeft niet een extra 
wachtwoord te onthouden!

Deze koppeling werkt via Microsoft Azure, 
dus het is een voorwaarde dat jouw 
organisatie daar ook mee werkt. Om dat te 
checken en alle technische details in te 
stellen, werken we dan ook samen met de 
ICT-afdeling van jouw organisatie. Dat is wel 
zo veilig en vertrouwd. 

Wil je meer informatie? 
Neem dan contact met ons op.  
Tip: vraag vast bij je eigen ICT-afdeling na 
wie hiervoor het aanspreekpunt is. Voor hem 
of haar hebben we technische informatie 
beschikbaar.

Meer informatie
Wil je aan de slag met een startpagina of Single-Sign-On of wil je een afspraak 
voor meer informatie? Mail naar allesuitjezelf@aeno.nl of bel naar 070 763 00 30.

Een overzicht van alle organisaties met een startpagina vind je hier:  
allesuitjezelf.nl/overzicht-gemeenten-en-organisaties


