
Voor agrariërs en hun partner

‘Mijn werk is mijn hobby, ik zou niet weten wat ik anders zou 

moeten doen.’ Deze uitspraak hoor je vaak onder agrariërs die de 

60 zijn gepasseerd. En het is natuurlijk erg  mooi als je op die manier 

kunt genieten van je werk. Maar er zit ook een andere kant aan 

deze uitspraak. Is er wel eens de tijd genomen om te ontdekken of 

er ook nog andere hobby’s, activiteiten of interesses bestaan waar je 

van kunt genieten? Daarover gaat de ZLTO-cursus Pensioen in zicht. 

Pensioen
       in zicht

Cursus 18 t/m 20 februari 2020, Helvoirt



Contact
Meer informatie en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl of bij 

Het afbouwen van het bedrijf is een grote stap. Het kan rust en vertrouwen geven om 
voor jezelf een beeld te krijgen hoe je leven eruit komt te zien wanneer het werken op het 
bedrijf gaat stoppen. 

Veel agrariërs hebben zich nooit afgevraagd of er naast de boerderij ook nog andere zaken zijn 
die je als mens als heel zinvol kunt ervaren. Vaak is er echter geen opvolger voor het bedrijf of 
is zoon of dochter ondernemer genoeg om het bedrijf zonder jou te managen.
Afstand nemen is dan een goede zaak. Als het werken op het bedrijf stopt, komen er misschien 
vragen op over hoe jouw leven eruit gaat zien.

Je pensioen nadert. Hoe vul je dat op een goede en zinvolle manier in 
na het bedrijf?
De driedaagse cursus ‘pensioen in zicht’ van ZLTO (met twee overnachtingen) is bedoeld voor 
degenen die in 2019 of 2020 hun bedrijf afbouwen, de werkzaamheden op het bedrijf stoppen 
of al gestopt zijn. In drie dagen gaan we aan de slag rond bovengenoemde vraag. In de vorm 
van gesprekken, opdrachten en een uitje komen thema’s aan bod zoals: welzijn, vitaliteit, 
evenwicht in je leven, emotionele basisbehoeften, veranderen, financiële vraagstukken en 
nieuwe werkzaamheden. Serieuze momenten en gezelligheid wisselen elkaar af.
 
De dagen worden geleid door Willem Leys van Sociaal Werk van ZLTO. Omdat de cursus 
plaatsvindt in een hotellocatie, vragen we een eigen bijdrage van €150,- per persoon. 
ZLTO-leden (echtparen of alleenstaanden) die interesse hebben in deze cursus, kunnen 
zich aanmelden bij Willem Leys. Je vindt zijn contactgegevens hieronder.

De cursus “Pensioen In Zicht” zal in 2020 van 18 t/m 20 februari 2020 zijn in 
De Guldenberg in Helvoirt.

Willem Leys
willem.leys@zlto.nl
06 295 202 42


