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WAT IS LEEFSTIJL? 
Ik vraag het aan Maartje van Amstel.
“Leefstijl is om te beginnen de manier waarop we leven. Wan-
neer je het breder trekt, kun je een aantal ‘pijlers’ onderschei-
den. De grootste twee zijn voeding en beweging. Daarnaast 
gaat het om sociale contacten, recreatie, kleding en huisin-
richting. Deze zes samen omvatten het begrip leefstijl.” 

Maartje (zelf 37) heeft haar programma afgestemd op 
senioren en behandelt onderwerpen die op hen van 
toepassing zijn. “Senior ben je eigenlijk vanaf je 40ste. Zo’n 
woord klinkt dan misschien oud, en ja, dat voelt vaak heel an-
ders. Toch is het zo dat een lichaam vanaf die leeftijd begint te 
veranderen, het neemt minder vitamines op en ook hormonaal 
komt bijvoorbeeld de overgang in zicht.” De deelnemers 

aan PIZ zijn in de zestig en dus volbloed senioren. Het 
thema gezonde leefstijl interesseert hen zeer.

Bij de pijler ‘beweging’ introduceert Maartje een paar 
oefeningen waaraan iedereen kan meedoen op zijn of 
haar eigen niveau. De boodschap komt aan! “Ik merk 
aan de mensen dat ze hierdoor echt opgewarmd worden, maar 
dan op een heel toegankelijke manier. Niemand heeft sport-
kleren aan maar gewoon kleding waar men zich fijn in voelt. 
Zo blijkt dat je voor het opwarmen van je lichaam niet naar 
de kledingkast hoeft om sportschoenen aan te trekken. Het 
kost heel weinig moeite. Je pakt twee flesjes water, je doet je 
oefeningen voor 8 minuten en je bent klaar. Iedereen is na de 
oefening enthousiast.” 
 vervolg op pagina 2

CONTEMPLATIE IN TIJDEN VAN GROEI

Het zomert rondom Kas-
teel De Essenburgh, met 
volop groen en groei. Op 
groen staan ook de seinen, 
economisch gesproken. 
Groei: we merken het ook 
bij De Essenburgh want 
het aantal opdrachten trekt 
merkbaar aan. We tellen 
onze zegeningen. 

Terugkijkend waren ook de 
afgelopen jaren een zegen. De crisis heeft geholpen om 
weer nieuwe mogelijkheden te zien en andere perspec-
tieven te krijgen. Elders in deze Essentie gaat het over 

‘trust en control’. Dat is ook hier van toepassing. We 
hadden niet alles in de hand de afgelopen jaren! Toch 
is het ons gelukt om te blijven vertrouwen op onszelf 
én ons netwerk. Het vertrouwen gaf ons openheid en 
nieuwe ideeën, gaf ons andere waarden over leven en 
werk. We bleven in verbinding.

Vooruitgang en economische groei hebben zo hun 
eigen uitdagingen. Het is in zo’n tijd vaak moeilijker 
om stil te staan en nieuwe ideeën op te doen. Geluk-
kig staat de zomervakantie voor de deur. Tijd om de 
rust te zoeken te genieten. Dan komen de beste ideeën 
vanzelf. Ik wens u een inspirerende zomervakantie toe!

Ans Withaar, De Essenburgh
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PENSIOEN IN ZICHT 
NIEUWE STIJL: 
LEEFSTIJL!
Over de jaren heen zijn 
de deelnemers aan PIZ 
 (‘Pensioen In Zicht’) 
trainingen veranderd. 
De zestiger van nu is de 
vijftiger van toen: gezond, 
energiek en – als het even 
meezit –ook nog relatief 
vitaal de komende 20 jaar! 
PIZ verandert mee! Een van 
de nieuwe elementen is de 
bijdrage van ‘leefstijl coach’ 
Maartje van Amstel.



De drempel voor beweging kan dus heel 
laag zijn. Maartje vindt die lage drempel 
essentieel voor haar werk als leefstijl coach. 
“Dat past bij mijn visie op een gezonde leefstijl. 
Het moet niet te veel moeite kosten. Je moet niet 
de hele tijd maar nadenken dat je iets anders 
moet doen dan je eigenlijk gewend bent. Wat je 
doet moet je gewenning worden. Het moet dus 
normaal voelen dat je die beweging doet of dat 
je gezond eet. Het moet niet te veel afwijken van 
je oorspronkelijke leefstijl”.

Dit roept de vraag op of zo’n verandering 
dan wel voldoende zoden aan de dijk zet. 
Maartje geeft aan dat de weg daarheen het 
best in stapjes kan gaan. “Je hebt mensen die 
helemaal niets doen en dan opeens vijf dagen 
gaan sporten. Voor zo lang het duurt zijn ze dan 
enthousiast, maar na een week of tien is die eerste 
’rush’ die ze kregen voorbij en vallen mensen weer 
terug naar het niveau daarvoor. Dus eigenlijk 
moeten mensen beetje bij beetje hun gedrag aan-
passen. Niet zo’n grote stap, maar bijvoorbeeld die 
8 minuten oefening dagelijks doen. Na twee weken 
of een maand wordt het dan normaal.”

Voor de pijler ‘voeding’ geldt hetzelfde 
verhaal. Wat is bijvoorbeeld een haalbare 
stap daarin? “Een goede stap is bijvoorbeeld: 
´Ik ga per week nog maar twee avonden iets 
ongezonds snacken. De andere avonden neem ik, 
als ik nog trek heb, wat yoghurt of fruit´. Dat is 
maar een kleine stap en na een maand kun je de 
volgende stap integreren. Op deze manier ben je 
niet geforceerd bezig met gewichtsverlies, maar 
meer met het aanpassen van je leefstijl. En dan 
worden dingen ook normaal.” Uit alles blijkt 

dat Maartje heel betrokken is bij de deel-
nemers en het thema. Haar stijl is aansteke-
lijk. Zo trakteert ze vanwege haar 37e ver-
jaardag op heerlijke zelfgemaakte gezonde 
energierepen. Iedereen wil het recept…

En hoe zit het met de andere pijlers van 
leefstijl? Maartje heeft een PIZ werkboek 
gemaakt waarin alle pijlers aan bod komen. 
Iedereen kan zelf kiezen met welke pijlers 
hij of zij aan de slag wil. Tijdens de training 
maken de deelnemers bijvoorbeeld een re-
latiekaart met hun eigen naam in het mid-
den. Je kunt dan in één oogopslag zien met 
welke mensen je meer contact zou willen 
hebben en bij wie je er juist minder tijd in 
zou willen steken.

En huisinrichting dan? Wat is daarin 
belang rijk? Maartje geeft aan dat dat sterk 
 afhankelijk kan zijn van de levensfase. “Als ik 
bijvoorbeeld naar mijn eigen huis kijk, dat is één 
ontploft speelpaleis met allemaal kinderspullen. 
Maar als ik bij mijn ouders kom, die hebben ook 
een bakje met speelgoed maar dat staat netjes in 
de kast. Als je full time gewerkt hebt en je bent 
na pensionering weer meer thuis, dan denk je 
misschien: ik wil mijn huis persoonlijker maken, 
misschien wel een fi jne stoel bij de keukentafel, 
een abonnement op een krantje of een kastje dat 
al lang in de kelder staat eens opknappen.” 

Ook de pijler kleding en recreatie passeren 
natuurlijk de revue tijdens de PIZ training. 
De ochtend met Maartje vliegt voorbij. 
Het nieuwe ‘leefstijl’ jasje van PIZ bevalt 
prima!

De PIZ (Pensioen in Zicht) cursus gaat al een jaar of 40 mee. In de beginjaren had PIZ nog een 
‘vormend karakter’, en hadden de cursisten zelf ook meer behoefte aan houvast: Hoe kan ik mijn 
tijd het best besteden? Waar moet ik op letten voor mijn gezondheid? Hoe moet ik het fi nancieel 
redden? De deelnemers van de huidige PIZ cursus zijn babyboomers. Als kind van hun generatie 
zijn ze niet alleen mondiger geworden, maar konden ze ook een gezonder leven leiden en een betere 
opleiding volgen. Daarom zijn ze vitaler. Dat brengt een andere benadering van gezondheid met 
zich mee. Sinds het begin werden huisartsen ingezet als gastsprekers bij de PIZ training. Hun 
bijdrage werd zeker gewaardeerd, maar de nadruk op de verschillende ziekten en hoe je die kunt 
voorkomen werd toch steeds meer gevoeld als een jas die niet meer paste. Daarom werd leefstijl 
coach Maartje ingeschakeld. Met succes, zo bleek de afgelopen maanden!
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VERBINDEND LEIDERSCHAP 
EEN INTERVIEW MET PIM VALENTIJN 

WAT HOUDT DAT LEIDERSCHAP ‘NIEUWE 
STIJL’ IN? 
Pim: “Wanneer je de bestaande wetenschappe-
lijke literatuur leest dan blijkt dat traditionele 
theorieën vooral over de eigenschappen van één 
persoon gaan. Waar het nu naartoe gaat is dat 
leiderschap veel meer een kwestie lijkt van in-
teractie en patronen tussen personen. Het gaat 
eigenlijk helemaal niet meer over het individu, 
maar over het netwerk en de interactie. Dat vergt 
een nieuw type leiderschap – ik noem dat ver-
bindend leiderschap.” 

AFPELLEN
Daarmee komt men terug van wat vaak 
gebeurt in de bankensector, de zorgsector 
en onderwijs: het zijn de leiders die op 
een voetstuk werden geplaatst, ten goede 
of ten kwade. ”Maar, zegt Pim, als je gaat 
afpellen wat projecten of organisaties nu tot 
een succes maakt, dan blijkt dat succes alleen 
blijvend is wanneer de leiderschapsvaardighe-
den zijn verdeeld over meerdere personen in een 

netwerk.”  Tussenpersoonlijke kenmerken 
zijn dus voorspellend voor het uiteindelijke 
succes van projecten en organisaties. “Het 
gaat om de som van het collectief. We hebben 
daarom verbindend leiderschap nodig!” is de 
overtuiging van Pim.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat 
de échte organisatie zich manifesteert als 
een informeel netwerk van relaties waarin 
de oude ‘commend & control’ principes 
van organiseren niet passen. Vanuit die 
opvatting heeft ieder een stukje van de 
macht. “Als we zo gaan kijken naar een organi-
satie en naar leiderschap, dan gaat het om ge-
zamenlijk belang, relatie, het vertrouwen in het 
netwerk - dus niet in één persoon -, processturing 
tussen mensen”, stelt Pim. Maar het ant-
woord op hoe dit inzicht in de praktijk het 
best vertaald kan worden ligt niet meteen 
op een presenteerblaadje. “We snappen nog 
onvoldoende hoe die mechanismen nu werken en 
hoe we die goed in kaart kunnen brengen!“ 

Wat heeft Pim het brandweercongres dan 
eigenlijk te bieden? Pim: “Ook de brandweer 
moet buiten de muren gaan kijken om zich 
staande te houden in een netwerk. De brand-
weer maakt sinds kort immers deel uit van een 
veiligheidsregio die midden in de maatschappij 
staat”.

‘TRUST EN CONTROL’
Maar de brandweer moet toch gewoon 
brand blussen? Dan is het toch belangrijk 
dat ze ‘in control’ is? Pim: “Het is de kunst 
om vanuit zo’n netwerkgedachte de balans 
te vinden tussen ‘trust’ en ‘control’. Controle 
mecha nismen hebben absoluut hun waarde an-
ders vallen er slachtoffers. Dus dat blijft altijd en 
dat moet ook, met name in crisissituaties, maar 
het is wel de kunst om dat veel meer in verband 
te brengen met een trust benadering. Dat lijkt 
misschien soft, maar uit het onderzoek blijkt 
zonneklaar dat juist vertrouwen bepalend is voor 
succes! Daarin laat je een bepaalde vrijheid aan 
elkaar .”

Pim kijkt uit naar de conferentie, want het 
in kaart brengen van patronen heeft zijn 
passie. “In oktober zullen er 900 mensen komen. 
We gaan ze vragen om een lijst in te vullen, 
zodat men terplekke een objectief beeld krijgt 
van hoe leiderschap er binnen de brandweer-
sector door een ‘netwerk bril’ uit ziet”. Door 
die informatie aan de participanten terug 
te geven kunnen krijgen ze grip op hoe ze 
het verbindend leiderschap vorm kunnen 
geven. “Onwijs interessant!”

Pim Valentijn, onderzoeker bij het Jan van Es Instituut, zal binnenkort 
promoveren op een uitgebreid onderzoek naar de succes factoren  
voor samenwerking in de zorgsector. Hij namens de  Essenburgh is 
daarin overtuigd geraakt van het belang van een nieuw type leider-
schap. In oktober zal hij ‘acte de présence’ geven tijdens een groot 
congres van de Brandweer, getiteld ‘Op het juiste spoor! De wissel-
werking tussen brandweer en samenleving’. Waarom is dat nieuwe 
leiderschap nodig? Een interview.



KASTEELBEWONER MARK VAN VUURE 
“DAT ROMANTISCHE SFEERTJE TROK ME WEL AAN!”

Dat had Mark van Vuure 
niet gedacht toen hij via 
Google bij De Essenburgh 
uitkwam! Hij was op zoek 
naar bijscholing op het ge-
bied van collegiale opvang. 
En daar verscheen Kasteel 
De Essenburgh op zijn 
scherm. “Dat is leuk, en het 
is nog dichtbij ook!” Reden 
voor hem om eens ‘vreemd te gaan’, want 
eigenlijk volgde zijn organisatie dit soort 
bijscholingen elders…..

Mark is als maatschappelijk werker, trai-
ner en coördinator van het opvangteam 
werkzaam bij Groot Emaus / s’Heerenloo 
(een zorginstelling te Ermelo). Hij leerde 
als kind De Essenburgh al kennen als ‘dat 
mooie kasteeltje’ waar hij met zijn ouders 
heen fietste en wat te drinken kreeg. Dat 
daar ook trainingen gegeven werden wist 
hij niet, en al helemaal niet dat hij daar als 
trainer Pensioen in Zicht zou gaan werken! 

MEEDENKEN
Nadat hij De Essenburgh op het spoor 
gekomen was, nam hij contact op met Ans 
Withaar. Het werd hem al snel duidelijk 
dat zij graag meedacht. “Daarmee werd de 
training, die eigenlijk een open basistraining 
was, op maat gemaakt voor mijn bedrijfsopvang 
team. Dat voelde goed. Zo kwam het dat we ons 
inschreven en een training zouden gaan volgen 
in Kasteel De Essenburgh.”

Dat het zo’n bijzondere locatie was gaf een 
extra dimensie aan de training. Ze zouden 
er overnachten. Dit was luxe voor Mark en 
zijn collega’s en omdat Ermelo zo dichtbij 
ligt, lag het ook niet meteen voor de hand. 
Maar het zat nu eenmaal bij de prijs inbe-
grepen! “Ik had een kasteelkamer met uitkijk op 
het water aan de achterkant. Ook de cursuszaal 
was in het kasteel. En dan waren er ook nog dat 
heerlijke eten en die goede zorgen!” Mark had 

dat nog niet eerder beleefd 
bij een training. Hij lacht: “Ik 
vond het bijna decadent maar 
heb er wel van genoten. Ten volle! 
Dat romantische sfeertje trok me 
wel aan.” 

SCHOT IN DE ROOS
De training was in meer dan 
één opzicht een schot in de 

roos. “We zaten daar in de training met een 
aantal collega’s, maar ook met mensen van po-
litie en brandweer. Dat was een eyeopener, want 
ik kom uit een heel andere de beroepsgroep. Ook 
in de zorg gebeuren echt ingrijpende incidenten, 
maar weer hele andere dan bij politie of brand-
weer”. 

De interesse van Mark was hiermee ge-
wekt. Een paar weken later trok hij de 
stoute schoenen aan en nam weer contact 
op, maar nu met het verzoek of hij mis-
schien als trainer bedrijfsopvang bij De Es-
senburgh kon werken. Tijdens dat gesprek 
met Ans ontstond er een wederzijdse klik. 
“Ans is een bevlogen inhoudsdeskundige! Maar 
ze gaf aan dat bij De Essenburgh geen trainer 
binnen dit thema nodig was. Gelukkig werd in 
die tijd toevallig wel een Pensioen in Zicht trai-
ner gezocht. Ik wist niet eens dat een dergelijke 
cursus bestond!” Mark greep echter zijn kans 
en toonde interesse. Hij had de juiste ach-
tergrond, leerde de kneepjes van de PIZ 
cursus en werd PIZ trainer!

EEN PLEK DIE UITNODIGT OM STIL TE 
STAAN
Zo is het gekomen dat Mark van tijd tot 
tijd kasteelbewoner is. Hoe is dat? Heeft 
het kasteel effect op hem en zijn werk? 
“Zeker! In mijn eigen drukke dagelijks leven is er 
weinig tijd om stil te staan bij het leven. Maar 
deze plek biedt me rust en nodigt me daarvoor 
uit. Ik kan bijvoorbeeld enorm genieten van een 
mooie kronkel in een boom.” Opvallend genoeg 
komt Mark daar thuis of op ’s Heerenloo 

veel minder toe. “Ik mag hier graag tussendoor 
een stukje wandelen, thuis doe ik dat eigenlijk 
niet.” Hij stelt vast: “Ondanks dat het werk 
intensief is, kom ik hier toch tot rust!” 

Mark ervaart de omgeving ook als inspi-
rerend voor het verloop van de cursus: 
“Als vanzelf komen er goede ideeën”. Hetzelfde 
geldt eigenlijk voor de cursisten. Zij ko-
men in een ander ritme. Vanwege de aard 
van de cursus hoeft het voor hen natuurlijk 
niet meer ‘volle kracht vooruit’. “Er ko-
men in de cursus zinnige dingen voorbij en die 
worden aangepakt. Maar als men bij een afslag 
komt van ‘dingen die dichtbij liggen’, is dat 
ook prima”. Mark kan niet putten uit eigen 
‘pensioenervaring’ – “en dat zal ook nog 
wel even duren” zegt hij lachend - maar dat 
is niet nodig zolang hij in de cursus goede 
voorwaarden kan creëren voor betekenis-
volle gesprekken tussen deelnemers. “Want 
het is juist goed als cursisten van elkaar horen 
wat tips en valkuilen zijn. Er wordt veel gedeeld 
op een verrassend open manier!” 

EERVOL  WERK
Mark benadrukt dat hij er trots op is dat 
hij dit werk kan doen voor De Essenburgh. 
“Wanneer mensen het hebben over het kasteel, de 
prachtige inspirerende omgeving en het heerlijke 
eten, realiseer ik me hoe eervol het is om hier te 
mogen werken.”



Frisse koolsalade 
voor bij diner of bbq

1 kilo gesneden witte kool
½ fi jngesneden groene paprika
½ gesnipperde ui
1 teen geperste knofl ook
½ eetlepel hele komijn
0,15 liter olijfolie
0,25 liter witte wijnazijn
125 gram suiker
25 gram zout
wat peper uit de molen

De gesneden witte kool in een schaal doen, 
de ui snipperen en de paprika fi jn snijden 
en erbij doen. De rest van de ingrediënten 
goed mengen en suiker en zout laten 
oplossen.
Giet het mengsel over de kool, afdekken en 
koud wegzetten.

Af en toe even omscheppen en 24 uur 
laten marineren.

Deze heerlijke koolsalade blijft als je hem 
koud wegzet minstens een week goed!

Tip van de kok

JONG BLIJVEN EN OUD WORDEN?
Onlangs verscheen een boek onder deze titel van Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert 
(Uitgeverij Thoeris). Het is een uitgebalanceerd handboek dat lezenswaardig is voor 
iedereen die in veerkracht geïnteresseerd is. Olde Rikkert geeft een goed onderbouwde 
en inspirerende visie. Hij motiveert de lezer om het ‘jong blijven en oud worden’ spel 
te spelen met de kaarten die hij of zij gekregen hebt. Hier volgen een paar prikkelende 
citaten:

“Nog steeds heerst alom de misvatting dat veel van de ziekten en beperkingen die op oudere leeftijd 
voorkomen door die hoge leeftijd veroorzaakt worden. Zo simpel is het niet. De leeftijd, de tijd die 
we hebben geleefd, levert wel een bijdrage maar is niet de oorzaak van deze problemen.” 

Tip 1 (van 50) is dan ook: “Je geeft een gele (of rode) kaart wanneer iemand één van je 
uitlatingen, prestaties of eigenschappen toeschrijft aan je leeftijd en legt uit hoe verou-
dering wél werkt!” 

AGENDA OPEN TRAININGEN EN THEMADAGEN

Augustus
3 – 7 augustus PIZ Fietsweek
19 – 21 augustus PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
24 – 28 augustus PIZ vijfdaagse ‘classic’
31 aug – 2 sep PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

September
16 – 18 september PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
21 – 25 september PIZ vijfdaagse ‘classic’
30 sep – 2 okt PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Oktober
8 – 9 oktober Politie en vermissing
28 – 30 oktober PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
25 okt – 1 nov PIZ Mallorca (volgeboekt)

November
2 – 5 november Familierechercheurs (basistraining)
2 – 6 november PIZ vijfdaagse ‘classic’
2 – 6 november PIZ vijfdaagse voor alleengaanden
9 – 11 november PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
12 – 13 november Ontmoetingsdagen voor nabestaanden na zelfdoding
18 november Omgaan met lastig gedrag (voor bewindvoerders)
22 – 29 november PIZ Mallorca
23 – 24 november Collegiale opvang (Basistraining, voorheen bedrijfsopvang)
25 – 27 november PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

December
4 december Gatekeepers suïcidepreventie voor bewindvoerders
7 – 11 december PIZ vijfdaagse ‘classic’
14 – 16 december PIZ driedaagse in kerstsfeer

Houdt u de website in de gaten voor meer informatie!

© Aurimas Adomavicius (cc Flickr)

Jong blijven en Oud worden: 
Doe het spelenderwijs!


