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Help jij 
medewerkers  

alles uit zichzelf  

te halen?
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Gratis en speciaal voor medewerkers die  
een stimulans kunnen gebruiken
Allesuitjezelf.nl is kosteloos te gebruiken - inclusief de 
cursussen en tests, zoals de Talentspiegel en de Arbeids-
marktscan – door álle medewerkers werkzaam in een 
gemeentelijke organisatie. Daarbij richt Allesuitjezelf.nl zich 
speciaal op werknemers in de salarisschalen 4 t/m 9, die 
minder vaak zelf het initiatief nemen om een stap te zetten 
in hun ontwikkeling. Dit zijn vaak ook medewerkers die al 
lange tijd in dezelfde functie of afdeling werken of een 
functie hebben die door de digitalisering verandert, 
waardoor ontwikkeling nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de afdeling burgerzaken, de administratieve en secretariële 
functies of de buitendienst. Allesuitjezelf.nl ondersteunt en 
stimuleert bij de ontwikkeling van deze medewerkers.

Wat vind je op Allesuitjezelf.nl?
•   Inzicht in veranderingen in het werkveld
•   Helder overzicht van de eigen mogelijkheden  

 en kansen door tools als de TalentSpiegel en  
 de Arbeidsmarktscan

•   Focus op (loopbaan)ontwikkeling of een volgende  
 stap door o.a.:

•  Online cursussen en webinars
•  Informatie over coaching en loopbaanbegeleiding
•  Tips voor succesvol netwerken en solliciteren

•   Inspirerende ervaringsvideo’s en verhalen  
 van collega’s

Al meer dan 18.000 medewerkers 
hebben Allesuitjezelf.nl gebruikt  
bij hun eigen ontwikkeling.
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Halen de medewerkers van jouw organisatie 
alles uit zichzelf? Bewegen ze mee met de veran-
deringen en blijven ze zichzelf ontwikkelen op 
persoonlijk en professioneel vlak? Allesuitjezelf.nl 
is een initiatief van A&O fonds Gemeenten om 
gemeentemedewerkers in beweging te krijgen, 
waarbij ze zélf aan de slag kunnen met hun 
loopbaanontwikkeling. Een tool die niet mag 
ontbreken in de gereedschapskist van 
jouw gemeente!

Cijfers van maart 2022
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Onze medewerkers worden nu 
via intranet op Allesuitjezelf.nl 
geattendeerd, de site maakt steeds 
meer deel uit van het contact tussen 
loopbaanadviseurs en medewerkers.

Josée Dekker  
Loopbaanadviseur bij  
Servicecentrum Drechtsteden

Door het gebruik van Allesuitjezelf.nl 
ben ik bewuster met mijn 
loopbaan bezig als daarvoor.

Gemeentemedewerker  
over Allesuitjezelf.nl

Via een gratis privé account  
direct veilig aan de slag 

Een account is eenvoudig aan te maken  
en blijft altijd veilig en privé. In de eigen 
accountomgeving slaat de medewerker de 
informatie op die voor hem belangrijk is. 
Acties zoals een cursus doen of een artikel 
lezen, worden bijhouden via een eigen 
actielijst. Iedere actie kan worden voorzien 
van persoonlijke notities, om bijvoorbeeld 
later te bespreken met een HR-collega of 
loopbaanprofessional. Naast de standaard 
acties kan een gebruiker eigen acties toevoe-
gen, zoals bijvoorbeeld een gesprek met  
een loopbaancoach of een kop koffie  
drinken met een collega. 

Wil je aan de slag met Allesuitjezelf.nl of wil je een 
afspraak om samen de mogelijkheden te bespreken?
Neem contact met ons op via allesuitjezelf@aeno.nl  
of bel naar 070 763 00 30.

Speciale startpagina’s voor gemeenten
Voor elke gemeentelijke organisatie kunnen we een 
startpagina aanmaken op Allesuitjezelf.nl, waar je 
medewerkers naar toe kunt verwijzen. Deze speciale 
‘etalage’ toont een selectie wat Allesuitjezelf.nl te 
bieden heeft, maar maakt het ook mogelijk om in te 
spelen op actuele onderwerpen in jouw gemeente, met 
eigen informatie, voorbeelden en doorverwijzingen. 
Veel gemeenten zetten dit al in en zijn enthousiast! 
Wil jij dit ook voor jouw organisatie? Neem contact 
met ons op.

Haal alles uit Allesuitjezelf.nl in jouw gemeente
Van een startpagina voor jouw organisatie tot 
trainingen en workshops om Allesuitjezelf.nl optimaal 
te gebruiken en de verschillende tests effectief in te 
zetten: in de factsheet ‘Alle mogelijkheden rondom 
Allesuitjezelf.nl’ lees je hoe wij jou bij de inzet van 
Allesuitjezelf.nl extra kunnen ondersteunen.
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3. Kom in actie
Iedere medewerker kan direct zelf in actie komen. 
Bijvoorbeeld met het volgen van ruim dertig online 
cursussen en webinars. Voor wie een snelle oppepper 
nodig heeft zijn er micro-cursussen die maar enkele 
minuten duren. Ook wordt het nut van loopbaan-
begeleiding benoemd en kan er doorgeklikt worden  
naar het loopbaanloket van de eigen organisatie, als  
dat bekend is. Naast het ontwikkelen van persoonlijke en 
professionele vaardigheden, komen ook netwerken en 
solliciteren aan bod met veel tips & tricks, plus een 
overzicht van vacaturesites. En natuurlijk zijn er als  
extra motivatie en stimulans ervaringsverhalen- en 
video’s van collega’s die al stappen hebben gezet.

1. Weet wat er speelt
Ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en de 
loopbaan van medewerkers worden met artikelen, 
ervaringsverhalen van gemeentecollega’s en video’s 
gepresenteerd. Belangrijke onderwerpen zijn digitali-
sering, automatisering en toenemende participatie 
van inwoners. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
er nieuwe skills en competenties nodig zijn om het 
werk te kunnen blijven doen.

2. Verken je kansen
De medewerker wil natuurlijk ook graag weten waar hij 
staat en waar zijn krachten liggen. Hiervoor heeft hij 
gratis toegang tot de tests als de TalentSpiegel en 
Arbeidsmarktscan, en de Opleidingen- en Beroepen-
database. De TalentSpiegel gaat in op de sterke en 
minder sterke competenties van een medewerker. Een 
uitgelezen kans om zichzelf beter te leren kennen. De 
Arbeidsmarktscan laat zien waar de medewerker nu 
staat, maar toont ook in welke sectoren er toekomstige 
kansen liggen. De Opleidingen- en Beroependatabase 
geeft inspiratie voor een nieuwe stap óf laat juist zien 
hoe de medewerker nóg beter kan worden in zijn 
huidige functie.

Allesuitjezelf.nl  
heeft drie 
hoofdrubrieken
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Super die e-learnings – lekker 
kort, maar hebben mij wel weer 
eye-openers en opfrissingen 
gegeven in mijn werk.

Gemeentemedewerker  
over Allesuitjezelf.nl
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Allesuitjezelf.nl is een initiatief van  
A&O fonds Gemeenten 

A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en  
Opleidingsfonds Gemeenten) is hét fonds voor alle  
gemeenten van Nederland. Ons doel is om gemeentelijke 
organisaties vitaal en wendbaar te houden, zodat zij 
optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende 
samenleving. We inspireren, ondersteunen en adviseren  
bij organisatieontwikkeling en professionalisering.  
Allesuitjezelf.nl is ontwikkeld door A&O fonds Gemeenten 
en maakt het voor alle medewerkers van gemeenten en 
samenwerkende organisaties mogelijk gericht aan de slag 
te gaan met hun loopbaan.

A&O fonds Gemeenten
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
070 763 00 30
allesuitjezelf.nl


