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Heb je het niet (meer) zo naar je zin op je werk of mis je 
de uitdaging in je functie? Ervaar je regelmatig spanning 
of frustratie tijdens je werk, maar weet je niet hoe je de 
onderliggende oorzaak aan kunt pakken? Of ben je juist 
wel tevreden over je werk, maar wil je jezelf verder ont-
wikkelen en de regie nemen? Dan zijn onze interven-
ties op het gebied van loopbaanontwikkeling heel 
geschikt voor jou.
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“Ik heb het gevoel dat ik alles 
weer op de rit heb en lekker aan 
de slag ben. Ik doe heel andere 

dingen dan ik jarenlang gedaan 
heb én die ik leuk vind.”

Loopbaanontwikkeling
haal het beste uit jezelf
Werk dat goed bij je past geeft ener-
gie, voldoening en plezier. Daarmee 
heeft werk een direct effect op je 
(mentale) gezondheid. Door veran-
deringen in je werk of persoonlijke 
situatie kunnen je wensen, behoeften 
of mogelijkheden ten aanzien van je 
baan ook veranderen. 
Stip helpt je bij het onderzoeken van 
jouw drijfveren, talenten en 
mogelijkheden – én ondersteunt je 
bij het creëren van passend werk op 
je huidige plek, of bij het vinden van 
een nieuwe baan. Uitgangspunt 
hierbij is dat wij de handvaten leveren 
waarmee jij zelf je route kunt uitstip-
pelen en bewandelen.

Jij bent
niet de enige!

Uit een groot onderzoek 
(198.000 mensen) dat door onder-

zoeksbureau Gallup is uitgevoerd, blijkt 
dat 60% van de werkenden minder gemo-

tiveerd is en niet uitsluit om binnen een 
jaar een andere baan te zoeken. Dit heeft 

grote gevolgen, omdat veel potentieel 
onbenut blijft en mensen vaak span-

ning en frustratie ervaren.

Interventies die wij inzetten zijn:

De werkenergieanalyse
De talenten-motivatieanalyse
Beroepskeuzetest / capaciteitentest
Loopbaancoaching

Haal het beste uit jezelf. 
Daar pluk je niet alleen op je 

werk, maar ook in je privé- 
leven de vruchten van!


