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1.  Algemeen 
1.1 Inleiding 
Dit operationeel 3-jarenplan is in 2020 opgesteld door het bestuur 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 2020 – 2022 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. Elke kring formuleert de 
eigen doelstelling waarin staat hoe deze kring bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de 
naast hoger kring en het belangrijkst de doelstelling van de Noorder Poort. Het betreft de volgende 
kringen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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.  
 

Topkring Noorder Poort 

Centrum Kring 

Kring Landschapstuin Zakelijke Kring 



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 2020 tot 2022 
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 2020 
  
Het jaar 2020 begon met de coronacrisis, in dit kader is de Noorder Poort enkele weken/maanden  
gesloten. De omzetderving heeft wellicht gevolgen voor de uitvoering van de plannen; mochten deze 
niet in 2020 uitgevoerd kunnen worden, dan worden ze doorgeschoven naar de volgende  jaren.  
 
Het plan is door te gaan met het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar 
verschijnt.  
 
De in 2018 begonnen ZenLeven ThuisTrajecten worden afgerond. Nieuwe Thuistrajecten worden 
opgestart. 
 
Er zal een nieuwe zakelijk secretaris (fusu) aangesteld worden. 
De fusu zal als taak krijgen om de zakelijke organisatie mee te besturen en te ondersteunen. 
 
De landschapstuin en moestuin worden verder ontwikkeld en beheerd door de Kring Landschapstuin.  
 
De zakelijke kring wordt opgericht. 
 
Er wordt een doorbraak tussen de woon- en de theekamer gemaakt .   
 
Er wordt een ontwerp en planning gemaakt voor de renovatie van de badkamers. 
 
De verduurzaming zal worden voortgezet; hiervoor worden o.a. de besparingen op gas gebruikt 
 
 
4.2 2021 
 
Algemeen: 
De eerste maanden van het jaar is het centrum gesloten vanwege de lockdown. 
 
Vanwege de lockdown worden er op beperkte schaal diverse bijeenkomsten en programma’s online 
aangeboden. 
 
Dit jaar zal het 25 jarig bestaan van de Noorder Poort gevierd worden. De SVNP zal gevraagd worden 
ter gelegenheid hiervan een fundraising te doen voor uitbreiding/aanbouw van de keuken en 
voorraadruimte. 
 
Het plan is door te gaan met het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar 
verschijnt.  
 



Er wordt doorgegaan mer de ZenLeven ThuisTrajecten.   
 
De landschapstuin en moestuin worden verder ontwikkeld en beheerd door de Kring Landschapstuin. 
Een nieuwe grote tunnelkas moet het mogelijk maken meer groente en fruit te verbouwen, zodast er 
ook in de wintermaanden meer uit eigen tuin gegeten kan worden. 
 
In het kader van de gescheiden domeinen van de sprituele en de zakelijke organisatie wordt er extra 
geinvesteerd in de ontwikkeling van de zakelijke organisatie onder leiding van de Fusu.  
 
De verduurzaming van het gebouw zal zoveel mogelijk worden voortgezet.  
 
De renovatie van de badkamers zal gefaseerd over meerdere jaren worden uitgevoerd. 
 
4.3   2022 
 

Het plan is door te gaan met het digitale tijdschrift ZenLeven dat sinds 2016 tweemaal per jaar 
verschijnt.  
 
Er wordt waarschijnlijk doorgegaan mer de ZenLeven ThuisTrajecten en er zullen wat nieuwe (online) 
programma’s voor de sangha ontwikkeld worden. 
 
Wellicht wordt er een nieuwe Zen Teacher Training gestart onder de paraplu van het International Zen 
Institute. 
 
De landschapstuin en moestuin worden verder ontwikkeld en beheerd door de Kring Landschapstuin.  
 
De verduurzaming van het gebouw zal zoveel mogelijk worden voortgezet.  
 
De renovatie van de badkamers zal gefaseerd over meerdere jaren worden uitgevoerd. 
 
 
5. Afsluitend 
Dit 3-jarenplan zal aan het eind van ieder jaar worden bijgesteld..   
 


