
Haal alles uit Allesuitjezelf.nl in joúw organisatie! 

Lees hoe A&O fonds Gemeenten jou bij de inzet van 

Allesuitjezelf.nl extra kan ondersteunen.

Alle mogelijkheden 

rondom Allesuitjezelf.nl



Hoe zet jij Allesuitjezelf.nl op de kaart in jouw organisatie?
Geef Allesuitjezelf.nl een speciale plek op intranet, hang een poster op bij het koffieapparaat of breng 
het onder de aandacht tijdens speciale interne ontwikkelingsdagen. Wij hebben een communicatiekit met 
promotiematerialen die je intern kan inzetten. Op zoek naar iets anders of wil je sparren hoe je dit mooie 
platform bekend maakt onder medewerkers in jouw organisatie? We denken graag met je mee!  
Mail naar allesuitjezelf@aeno.nl of bel naar 070 763 00 30. 

Een startpagina voor jouw organisatie
Elke gemeentelijke organisatie kan een startpagina laten 
aanmaken op Allesuitjezelf.nl, waar naartoe kan worden 
verwezen vanuit jullie interne communicatie. Deze 
speciale ‘etalage’ toont een selectie van wat Allesuitjezelf.
nl te bieden heeft en maakt het ook mogelijk om in te  
spelen op actuele onderwerpen in jouw gemeente. Bekijk 
de factsheet: Een eigen startpagina? Zo organiseren we 
dat!

Loopbaanondersteuning in jouw organisatie 
Een medewerker gaat zelfstandig aan de slag op 
Allesuitjezelf.nl, maar kan met vragen bij zijn HR-afdeling 
van de organisatie terecht. Ook kan hij de uitkomsten van 
de tests delen met een loopbaanbegeleider of coach. Het 
is dus van belang dat medewerkers de weg naar hun 
loopbaanloket kunnen vinden. Daarom staat er een 
duidelijk overzicht op Allesuitjezelf.nl met de 
contactgegevens van loopbaanprofessionals van de 
gemeentelijke organisaties. Staan de gegevens van jouw 
organisatie hier nog niet bij? Neem dan contact op via  
allesuitjezelf@aeno.nl. 

Train-de-Trainer workshop
Als loopbaanprofessional wil je Allesuitjezelf.nl natuurlijk 
meteen op de juiste manier inzetten. Daarom organiseren 
we het hele jaar door ‘Train de trainer’ workshops. Tijdens 

zo’n workshop leer je hoe jij medewerkers kunt helpen 
Allesuitjezelf.nl zo goed mogelijk te gebruiken. Je leert hoe 
je een training zelf, fysiek of online, kan geven aan jouw 
collega’s die willen groeien en ontwikkelen met behulp  
van Allesuitjezelf.nl.

Workshop en training TalentSpiegel
De TalentSpiegel gaat in op de sterke en minder sterke 
competenties van een medewerker. Voer jij individuele 
gesprekken met medewerkers over hun loopbaan en wil je 
de TalentSpiegel daarbij inzetten? Ga dan naar één van de 
introductieworkshops. Ook zijn er verdiepingstrainingen, 
waar je als loopbaanprofessional de resultaten van de 
TalentSpiegel nog beter leert te interpreteren en te 
bespreken met medewerkers.

Webinar Arbeidsmarktscan
De Arbeidsmarktscan is voor medewerkers die willen 
weten wat hun kansen zijn op de arbeidsmarkt, nu en  
in de toekomst. In een aantal korte instructievideo’s op 
aeno.nl/allesuitjezelf vertellen we jou waarom dit 
instrument interessant is voor alle werkenden op elk 
moment in hun loopbaan en leer je hoe je de uitkomst  
van de scan kunt interpreteren en terugkoppelen aan 
medewerkers.

Onze loopbaanadviseurs staan met 
contactgegevens op Allesuitjezelf.nl. 
Ik merk dat dit drempelverlagend werkt, 
een afspraak is zo gemaakt.

Josée Dekker  
Loopbaanadviseur bij  
Servicecentrum Drechtsteden


