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Een cursus Pensioen in Zicht. Waarom zou ik?

‘Zonder al te hoge verwachtingen schreef ik me bij De Essenburgh in voor de Pensioen in Zicht cursus. Mijn jonge colle-

ga’s deden er wat lacherig over. Met pensioen gaan: het is voor hen ook zo’n andere wereld. Toch heb ik me ingeschreven 

en ik ben heel blij dat ik deze prachtige cursus niet gemist heb! Ik heb mijn collega’s verteld dat ik ze deze cursus van 

harte gun wanneer zij met pensioen gaan!’ (Deelnemer PIZ cursus).

Een nieuwe toekomst ~ Pensioen in Zicht (PIZ) is de offi  ciële naam van een 5-daagse cursus verzorgd 

door De Essenburgh. De cursus is de afgelopen tientallen jaren een begrip geworden. Volgens de deel-

nemers komt dat vooral door:

 het bijzondere tijdstip in hun leven, op de drempel tussen werk en pensioen;

 het gastvrije personeel in het prachtige Kasteel;

 het gezamenlijk optrekken met partner en anderen die voor hun pensioen staan;

 het ongedwongen, verdiepende en actuele programma.

PIZ bestaat inmiddels in vele soorten en maten en wordt ook specifiek voor bedrijven ontwikkeld.



Nieuwe fase, andere mogelijkheden
 Het werk is vaak lange tijd een stabiele factor geweest die veel invloed had op andere levens-

domeinen. Wanneer dat wegvalt breekt een nieuwe levensfase aan waarin u een nieuwe balans 

kunt vinden. Kijkt u er naar uit, of ziet u er tegenop? U kunt hierover van gedachten wisselen 

met mensen die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten. 

In De Essenburgh vindt u inzicht, inspiratie en een nieuw perspectief op de ‘andere levensfase’ 

die aanbreekt.
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Pensioen in Zicht
 Centraal in de cursus staat het stoppen met werken en de toekomst erna. U krijgt de gelegenheid 

om samen met anderen ervaringen uit te wisselen. Dit levert vaak herkenning, bevestiging en nieu-

we ideeën op. Bovendien nodigen we deskundigen uit, die u informatie geven en uw vragen zullen 

beantwoorden o.a. op het gebied van gezondheid. 

Aan het eind van de cursus heeft u: 

 nuttige informatie over veranderingen na het stoppen met werken;

 intensief nagedacht over uw toekomst;

 meer inzicht in uw kwaliteiten, interesses en ideeën en hoe u hier op kunt voortbouwen;

 meer kennis van communicatieprocessen, met name voor wat betreft uw eigen wijze van commu-

niceren;

 praktische kennis over het thema ‘gezond en vitaal ouder worden’.

De medecursisten
 U maakt samen met uw partner en andere (echt-)paren deel uit van de cursusgroep. Voor alleen-

gaanden worden er ook speciale weken georganiseerd.



Het cursusprogramma
 De 5-daagse cursus start op maandag met een ontvangst en rondleiding door Kasteel 

De Essenburgh. U maakt kennis met de cursusleider en uw medecursisten. Het cursusprogramma 

bevat drie modules: verleden, heden en toekomst. Er is gelegenheid om te wandelen en te fietsen als 

onderdeel van het programma. Op vrijdag eindigt de cursus.

 Bij de module verleden wordt stilgestaan bij de rol van (betaald) werk in uw leven en uw levensloop. In de 

module heden wordt aandacht besteed aan communicatie, hoe om te gaan met veranderingen, persoonlijke kwali-

teiten en loopbaanwaarden. De module toekomst bevat thema’s als keuzes maken, gezond en vitaal ouder worden 

en een zinvolle tijdsbesteding.

De cursusleider
 De Essenburgh heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan! We volgen de ontwikkelingen over ‘gezond en vitaal 

ouder worden’ dan ook op de voet. Het gehele programma wordt begeleid door deskundige trainers die hun spo-

ren hebben verdiend en weten hoe ze op uw wensen en interesses in kunnen spelen.

Betrokkenheid
 De Essenburgh heeft zich ten doel gesteld om regelmatig de inhoud en randvoorwaarden van de cursus te 

actualiseren. Steeds is er aandacht voor andere werkvormen waarbij uw actieve bijdrage van groot belang is. 

Betrokkenheid en inbreng zijn hierbij sleutelwoorden. Elkaar stimuleren om op een hoger plan te komen. En ook 

tijd hebben om even iets voor jezelf te doen. Gezond en vitaal ouder worden is belangrijk, gelukkig ouder worden 

is in onze visie zeker zo belangrijk.



Verschillende cursusvormen
 De meeste cursussen ‘Een Nieuwe Toekomst ~ Pensioen in Zicht’ (PIZ) zijn gericht op (echt-)

paren. Maar het PIZ cursusprogramma van De Essenburgh kent meer mogelijkheden.

 PIZ cursus gericht op bedrijven. Zo bereiden collega’s zich samen voor op het pensioen. Nu met een 

ander perspectief samen aan de slag!

 PIZ cursus voor alleengaanden. Bedoeld voor mensen die geen partner (meer) hebben. In deze cur-

sus komen belangrijke onderwerpen aan bod toegespitst op de specifieke leefsituatie van singles. 

We noemen sociale contacten, netwerken, tijdsindeling en tijdsbesteding. Met anderen stil staan bij 

de mogelijkheden in de levensfase ná (betaald) werk.



 PIZ cursus op een bijzondere locatie. Cultuur, vakantiegevoel en tóch verantwoord! PIZ Mallorca.

 PIZ cursus met veel beweging. Een gezonde geest in een vitaal lichaam! PIZ op de fiets.

 

Pensioen in Zicht Plus op Mallorca
 Niet alleen op eigen bodem maar ook in het buitenland organiseert De Essenburgh regelma-

tig de cursus ‘Een Nieuwe Toekomst ~ Pensioen in Zicht’. Hiervoor is een sfeervolle ambiance 

gekozen op Mallorca waar een compleet programma wordt verzorgd. Geheel Nederlandstalig en 

dus ook met een Nederlandse cursusleider. De cursus op Mallorca vindt vier keer per jaar plaats. 

Het is een absolute aanrader, die dan ook het predikaat Plus verdient. Want naast het reguliere 

deel van de cursus maakt u ook kennis met het authentieke Mallorca. De gehele cursus duurt 

acht dagen. Er geldt een toeslag op de normale prijs.



Pensioen in Zicht op de fiets
 Speciaal voor diegenen die een cursus met sportiviteit willen combineren zijn er de ‘Pensioen 

in Zicht fietsweken’. De cursusonderdelen worden telkens afgewisseld met gezonde beweging in de 

buitenlucht. De prachtige omgeving direct rondom het Kasteel, maar ook die daarbuiten, leent zich 

fantastisch voor mooie fietstochten. Het landschappelijk schoon kenmerkt zich door een coulissen-

landschap afgewisseld met rustige dorpjes, statige landgoederen en oude boerenhoeves. Even weg uit 

de hectiek van de dagelijkse beslommeringen. De fietsactiviteiten worden vanzelfsprekend begeleid 

door professionele cursusleiders.

De PIZ 3-daagse cursus
 De 3-daagse cursus ‘met pensioen, goed geregeld’ behandelt de kernpunten van de 5-daag-

se PIZ. De cursus staat stil bij veranderingen die samenhangen met ‘stoppen met werken’.  

Er bestaat daarbij voldoende aandacht voor tal van praktische zaken, maar vanzelfsprekend ook voor 

de ideeën, interesses en plannen voor de toekomst. 



De locatie
 De Essenburgh verzorgt haar cursussen in een vertrouwde en gastvrije locatie: Kasteel De 

Essenburgh te Hierden bij Harderwijk. Een bewuste keus, want de tijdloze sfeer van het Kasteel 

geeft een extra toegevoegde waarde aan de PIZ cursus. Het Kasteel is goed bereikbaar en kent 

voldoende mogelijkheden voor ontspanning, zowel binnen als buiten. Kasteel De Essenburgh 

is vanouds een heerlijke plek om te vertoeven. Omspoeld door de Hierdense beek en omringd 

door eeuwenoude bomen temidden van bossen en weilanden, aan de rand van de Veluwe en de 

Randmeren. Voor de natuurliefhebbers zijn er volop wandelmogelijkheden. Ook kunt u kosteloos 

onze fietsen gebruiken om de prachtige omgeving te verkennen! 

Het Kasteel is een unieke locatie waar authenticiteit gepaard gaat met modern comfort. Binnen 

en buiten zijn er regelmatig wisselende exposities van beeldende kunst. De hotelkamers zijn 

goed verzorgd en sfeervol. Het eten is uitstekend!

 

Bedrijfsgerichte cursussen kunnen we desgewenst op een andere locatie verzorgen. 



De Essenburgh Training & Vorming
 De Essenburgh Training & Vorming is een opleidingsinstituut die haar thuisbasis heeft in Kasteel 

De Essenburgh. Het versterken van de veerkracht van mensen en organisaties bij levensveranderende 

gebeurtenissen is de kernactiviteit van haar trainingen en programma’s. Jaarlijks worden ongeveer 

veertig cursussen ‘Een Nieuwe Toekomst ~ Pensioen in Zicht’ verzorgd voor werknemers van zeer 

uiteenlopende bedrijven en organisaties. Door dit ruime aanbod kunt u op vrijwel ieder gewenst 

moment aan de cursus deelnemen. Voor de juiste data verwijzen wij u graag naar onze website. U 

kunt deze ook aanvragen bij het secretariaat.

Naast ‘Een Nieuwe Toekomst ~ Pensioen in Zicht’ kent De Essenburgh de volgende producten: 

Loopbaan in nieuw perspectief • Bedrijfsopvang • Psychosociale opvang na rampen • Omgaan 

met agressie • Omgaan met verlies: slachtofferhulp en slachtofferzorg, palliatieve zorg en rouw-

verwerking, ontmoetingsdagen voor nabestaanden na zelfdoding • Training familierechercheurs • 

Leiderschapstrainingen ‘zorgen voor een vitaal brein’.



U kunt informatie over onze producten aanvragen via het secretariaat, telefoon 0341 - 45 18 41 

of mail naar: training@essenburgh.nl. 

Op de website www.essenburgh.nl staan alle cursussen en andere producten omschreven. De 

Essenburgh is ISO gecertificeerd en volgt permanent de nieuwste ontwikkelingen zodat alle 

cursussen altijd volledig geactualiseerd zijn.

Nog vragen
 Mocht u nog vragen hebben over de cursussen Pensioen in Zicht, neemt u dan contact  

op met het cursussecretariaat, telefoon 0341 - 45 18 41, of stuur een e-mail aan: 

training@essenburgh.nl

Inschrijven
 U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en dit aan ons te retour-

neren. Het formulier is verkrijgbaar via uw werkgever of via onze website www.essenburgh.nl. 

Regelmatig start er een cursus ‘Een Nieuwe Toekomst ~ Pensioen in Zicht’.
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