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1 Algemeen 
1.1 Inleiding 

Dit operationeel 3-jarenplan is in 2018 opgesteld door de directie van de Stichting International Zen 
Center Noorder Poort (hierna: de Noorder Poort) en heeft als doel om richting te geven aan de 
uitvoering van het beleid van de Noorder Poort. Dit 3-jarenplan beslaat de periode 2018 – 2020 en 
bevat een inhoudelijke weergave van de daadwerkelijke planning van werkzaamheden.  
 

2 Organisatie 
De Noorder Poort werkt volgens het Sociocratisch Organisatie Model (SOM). Voor de hele organisatie 
geldt een aantal regels die zijn vastgelegd in het kringstatuut. Het kringstatuut kan bij de Topkring 
(het bestuur) worden opgevraagd. 
 
De Topkring van de Noorder Poort heeft en deel van zijn bevoegdheid gedelegeerd aan een aantal 
onderliggende kringen ter realisatie van de respectievelijke doelstellingen. Het betreft de volgende 
kringen:  
Centrumkring 
Zakelijke Kring 
Kring Landschapstuin 
Bewonerskring 
 
Voor meer informatie over de onderliggende kringen wordt verwezen naar het kringstatuut van de 
Noorder Poort. 
 

3 Operationele uitvoering van het beleid 
3.1 Werkzaamheden 

De feitelijke werkzaamheden binnen de Noorder Poort zijn afgeleid uit de doelstellingen zoals 
verwoord in de statuten, het visiedocument evenals het beleidsplan, en betreffen voornamelijk het 
organiseren van cursussen, retraites, scholingsbijeenkomsten en het onderhouden van het 
zencentrum. 
 
Concreet betekent dit dat de Noorder Poort een zeer gevarieerd programma aanbiedt waarin op 
velerlei manieren het Boeddhisme beoefend kan worden. De meeste programma 's staan open voor 
een ieder die hierin geïnteresseerd is. Deze programma's worden door leraren uit onze eigen school 
verzorgd evenals door een paar leraren uit de boeddhistische Vipassana traditie. Daarnaast worden 
er zo nu en dan op Noorder Poort programma's aangeboden voor specifieke doelgroepen, met name 
voor mediators en voor leerlingen en docenten van lagere scholen, middelbare scholen en Pabo's. Op 
verzoek worden er programma's verzorgd (bijv. voor de boeddhistische geestelijke verzorgers die in 
gevangenissen werken) en lezingen gegeven voor andere doelgroepen, zowel uit de naaste omgeving 
als landelijk.  
 
Er worden ook boeddhistische ceremonies rondom belangrijke levensgebeurtenissen verzorgd.  
 
Vanuit de Boeddhistische levensbeschouwing nemen de zit - en loopmeditaties in vrijwel alle 
programma's een centrale plaats in. De landschapstuin biedt een zeer goede gelegenheid voor de 
loopmeditaties buiten en biedt de mogelijkheid om het belang van natuur op eigen terrein te 
ervaren..  

 
4 3-jarenplan 2018 tot 2020 

De komende jaren zullen in het teken staan van verduurzaming en er zal verder gewerkt gaan 
worden aan verschillende projecten binnen het grote project “Nieuw Land”.  
Deze activiteiten en projecten zullen onderstaand afzonderlijk genoemd en toegelicht worden.  
 



 
4.1 2018 

  
Voorbereiding vervanging van het dak waarbij een optimale isolatie gerealiseerd kan worden. 
 
Voortgang aanleg Landschapstuin 
 
Het publiceren van het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar gemaakt wordt. 
 
Voortgang van de Zen Teacher Training 
 
Het opzetten en superviseren van de ZenLeven ThuisTrajecten 
 
Het aanstellen van een zakelijk directeur 
 
Bijsturen van de interne organisatie 
 
 
 

4.2 2019 
 
Het vernieuwen van het dak  
 
Voortgaan met het verduurzaming 
 
Aanvang renovatie slaapkamers 
 
Voortgang aanleg Landschapstuin 
 
Het publiceren van het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar gemaakt wordt. 
 
Voortgang van de Zen Teacher Training 
 
Het organiseren en superviseren van de ZenLeven ThuisTrajecten 
 

4.3 2020 
 
Voortgaan met het verduurzaming 
 
Voortgang renovatie slaapkamers 
 
Voortgang aanleg Landschapstuin 
 
Het publiceren van het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar gemaakt wordt. 
 
Voortgang van de Zen Teacher Training 
 
Het organiseren en superviseren van de ZenLeven ThuisTrajecten 
 
 

5 Afsluitend 
Jaarlijks plan bekijken, desnoods bijsturen / aanpassen. 


