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Vragen

Zet alle letters achter elkaar. Welke twee woorden 
staan er nu?

Speurtocht Allesuitjezelf.nl

In de speurtocht ontdek je:

• Weet wat er speelt
• Verken je kansen
•  Kom in actie; Mogelijke trainingen/  
 cursussen/opleidingen/coaching
• LinkedIn

Wat is de laatste vraag die gesteld wordt in het filmpje
Allesuitjezelf.nl in één minuut? Neem van het zesde, 
tevens laatste woord de tweede letter. 

1

Om in actie te komen zijn er zes onderwerpen die 
daarbij kunnen inspireren. Het ervaring certificaat (EVC)
is één van die onderwerpen. Hoe lang is de mevrouw van 
de gemeente Amsterdam bezig geweest met het hele 
traject? Neem de derde letter van het aantal maanden. 

4

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

5

Als je niet weet welke beroepen er überhaupt allemaal zijn, 
kun je snuffelen in de beroepen en opleidingen database. 
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”… 
Zorg ervoor dat beide criteria worden meegenomen in 
de zoektermen. Neem van het derde beroep dat verschijnt 
de vijfde letter.

6

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 
over solliciteren leer je over de voorbereidingen voor een 
sollicitatiegesprek, wie zou je vooraf moeten ‘googlen’? 
Neem de tweede letter van het antwoord.

7

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.

8

Joris deelt zijn ervaring als hybride ambtenaar. Hij heeft 
een succesvolle combinatie gevonden. Hij vertelt enthousiast 
over wat deze combinatie voor hem ‘creëert’. Neem de zesde 
letter van het woord dat Joris vertelt.

9

Verschillende ambtenaren vertellen enthousiast over 
hun baan, want werken bij de gemeente is heel divers. 
Welke gemeentesecretaris vertelt over zijn rol als verbinder. 
Neem van de voornaam de vijfde letter.

10

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.  

2

In verband met de toenemende digitaliseringstrend in 
gemeenteland en in het bijzonder bij Financiën, lees je 
over drie trends en ontwikkelingen. Wat is de tweede 
trend? Neem de vijfde letter.
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