
Speurtocht

In de speurtocht ontdek je de vele mogelijkheden 
van Allesuitjezelf.nl. 

Doorloop alle speurtochtvragen op de volgende 
pagina en vind de woorden! 



  

Vragen

1
Wat is de laatste vraag die gesteld wordt in  
het filmpje Alles uit jezelf in één minuut? Neem van  
het zesde, dus laatste, woord de tweede letter. 

3
In verband met de toenemende digitaliseringstrend 
in gemeenteland heeft A&O fonds Gemeenten 
een mooi project ontwikkeld. Wat houdt dit project 
precies in en wat is de naam van het project? 
Neem de derde letter van de naam.

4
Om in actie te komen zijn er zes onderwerpen die 
daarbij kunnen inspireren. Elyze kan je in één van 
die onderwerpen ook helpen. Elyze is het platform 
voor ‘…….’. Neem de zesde letter van het onderwerp 
waar Elyze je in kan helpen.

5
Je kunt ook begeleiding krijgen op LinkedIn, 
Aaltje Vincent kan je daarbij verder helpen. 
Wat is de vierde letter van de dag dat Aaltje 
Vincent telefonisch spreekuur heeft? 

8
Loopbaancoaches kunnen je op allerlei manieren 
helpen, ze hebben gouden tips. Welke loopbaancoach 
spreekt over kwaliteiten en competenties en geeft 
advies om eventueel bij te leren? Neem de eerste 
letter van de voornaam.  

9
Naast e-learnings staan er ook e-books op de site. 
Gratis en voor niks te lezen en zelfs te downloaden 
op je eigen pc of tablet. Ze zijn verdeeld in zes 
onderwerpen/thema’s. Bij het thema groei vind je 
verschillende suggesties, welke suggestie begint met 
groeien = bewegen, bewegen = veranderen? 
Neem de tweede letter van het eerste woord van 
de titel van dit e-book.

10
Margot van Maris vertelt over een leuke training die 
zij heeft gevolgd en waarin zij van de trainster een 
duwtje in de goede richting kreeg. Hoe heet deze 
training? Neem van het derde woord de eerste letter. 

7
Online leren is leuk en effectief. Bekijk het volledige 
aanbod van ruim 25 online modules. Een microcursus  
geeft in heel korte tijd hele specifieke informatie.  
In de microcursus solliciteren leer je over de voor-
bereidingen voor een sollicitatiegesprek, wie zou je 
vooraf moeten ‘googlen’? Neem de tweede letter 
van het antwoord. 

6
Als je niet weet welke beroepen er überhaupt 
allemaal zijn kun je snuffelen in de beroepen- en 
opleidingendatabase. Hierin staan meer dan 4000 
beroepen. Een hulpmiddel bij het zoeken is ‘iets 
met….’ en dan een onderwerp. Kijk eens bij de 
combinatie ‘iets buiten’ en ‘iets creatiefs’… Neem van 
het derde beroep dat verschijnt de vijfde letter.

2
Veel collega’s vertellen over hoe zij omgaan met 
veranderingen, zo ook Maurice. Hij vertelt over de 
toekomst. Op welke afdeling werkt Maurice? Neem 
de eerste letter van de naam van de afdeling.  

Zet nu al de gevonden letters 
achter elkaar. Welke woorden 
staan er?  
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