
En ontdek hoe jij je werk
met plezier kan blijven doen. 

NEEM
OVER JOUW 
TOEKOMST

DE REGIE

Gratisloopbaan-begeleidingvoor jou! 



Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel van hun leven.
Om je geld mee te verdienen, maar ook om je leven betekenis te geven. 
Soms heb je een tegenslag of minder plezier in je werk. 
Stel jij jezelf wel eens de volgende vragen over je werk? 

• Ik denk er wel eens over om een ander beroep te kiezen, maar hoe pak ik dat aan?

• Ik vind mijn werk nu nog leuk, maar zou ik ook iets anders kunnen?

• Ik houd mijn werk fysiek niet vol tot mijn pensioen, maar wat moet ik dan?

• Ik heb niet zoveel plezier meer in mijn werk, wat kan ik daaraan doen?

Als deze vragen je bezig houden, dan kunnen wij je helpen om het antwoord te vinden! 
Dit noemen we loopbaanbegeleiding.

Loopbaanbegeleiding van Pitstop
Bij een loopbaantraject ga je onderzoeken wat je belangrijk vindt in het leven, wat je wil en 
waar je goed in bent. De loopbaanbegeleider helpt je daarbij met oefeningen en gesprekken. 
Afhankelijk van jouw behoefte bepaal je samen met jouw begeleider hoe jouw traject eruit 
komt te zien. Je kunt bijvoorbeeld een beroepskeuzetest doen. Die helpt je om je zoektocht 
richting te geven. In een paar telefonische gesprekken kan je al op weg worden geholpen.

Neem zelf de regie over je toekomst! 
Aarzel niet en neem contact met ons op, wij helpen je graag op weg. Deze dienstverlening 
is kosteloos als je bijdraagt aan SOOB, het opleidingsfonds voor de sector transport en 
logistiek. Als je niet zeker weet of je bijdraagt aan SOOB, check dit dan bij je werkgever.

Kijk voor meer informatie op stl.nl/loopbaanbegeleiding
Bel naar 088-2596271 of mail naar pitstop@stlwerkt.nl

Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Tijdens kantooruren
088-2596271

24/7 online beschikbaar 
pitstop@stlwerkt.nl 
www.stl.nl

Aarzel nieten neem contact op...Wij helpen jegraag!




