
Beleidsplan 2021-2025
Ecodorp-oplossingen 
in bijzondere tijden



Wat vooraf ging
GEN-NL opgericht in 2013, officieel in 2015
Doel: ondersteunen van  om ecologische gemeenschappen en ecodorpen. 

De vier doelstellingen
ontmoeten, belangenbehartiging naar buiten, educatie en informatie delen en 
-verstrekken. 

Uitdagingen: 
● financiering, 
● wet- en regelgeving 
● gemeenschapsvorming (sociale dimensie). 

Netwerkweekenden en festivals

GEN-EUROPE en GEN-International, Nationale Netwerken

CLIPS: training gemeenschapsvorming

Symposium ‘De Meerwaarde van Ecodorpen’ 

LEDENGROEI en BOUW ECODORPEN: van 7 naar 45 leden. Diverse ecodorpen in 
bouwfase.

https://www.youtube.com/watch
?v=4QoaesRNKuc

https://www.youtube.com/watch?v=4QoaesRNKuc
https://www.youtube.com/watch?v=4QoaesRNKuc


Uitdagingen
Op dit moment, begin 2021, zien we de volgende uitdagingen:

1. De sociale dimensie blijft actueel
2. Op de ecologische dimensie, het gebied van duurzaamheid, is nog 

veel werk te doen. 
3. Op de economische dimensie blijft de financiering van 

ecodorp-initiatieven een lastig punt. 
4. De wet- en regelgeving sluit nog steeds niet aan bij de 

verwachtingen van initiatieven. 
5. Door de huidige beperkingen die de Corona-epidemie met zich 

meebrengt, zijn fysieke ontmoetingen in binnen- en buitenland 
een stuk moeilijker. 

6. GEN-NL is als organisatie nog betrekkelijk onbekend. 
7. De meerwaarde van ecodorpen wordt niet altijd onderkend. 



Voorbereiding beleidsplan
Evaluatie beleid 2013-2020
● vragenlijst leden
● webinar leden
● webinar aanverwante organisaties
● sessie universiteit Maastricht
Beleidsplan 2021-2025
Evaluatie organisatiestructuur



Beleidsdoelen 2021-2025 
● Naamsbekendheid: GEN-NL is bekend bij publiek, media, NGO’s en beleid

○ Gen ontwikkelt een communicatieplan

○ groei tot 1000 individuele leden in 2025

● Groei van GEN-NL en het aantal ecodorpen in NL: 
○ Gen streeft naar 100 lid-ecodorpen/gemeenschappen in 2025 

● Goed werkende ecodorpen, kwaliteit:

○ We streven naar minimaal één goed werkend ecodorp in elke 

provincie  

● Landelijke en internationale samenwerking, intern en extern netwerk

○ Ecodorpen ontmoeten, kennen en ondersteunen elkaar 

○ GEN-NL werkt samen met partners op diverse dimensies

○ GEN-NL werkt samen met beleidsmakers

● Geïntegreerde benadering op 4 dimensies

○ sociaal, ecologisch, economisch en wereldbeeld



Communicatieplan
Randvoorwaarde voor groei van netwerk en achterban is de naamsbekendheid. 

GEN-NL ontwikkelt een communicatieplan 2021-2025 met de volgende elementen:

GEN-AMBASSADEURS

Training en ondersteuning van individuen te communiceren over  ecodorpen en GEN

ACTIEVE WERVING

In elke provincie leden werven en initiatieven ondersteunen in hun startfase

NAAMSBEKENDHEID 

● persberichten, artikelen in vakbladen, 

● deelname aan activiteiten en acties van derden / samenwerkingsverbanden, 

● organisatie van seminars en webinars, online GEN-Café

festivals en netwerk weekenden, ecodorpentour

INZET VAN EIGEN MEDIA

● Website, wiki, social media, persberichten, artikelen, nieuwsbrieven

MEERWAARDE VAN ECODORPEN ZICHTBAAR MAKEN

● actieve samenwerking met Universiteiten en Hogescholen

● Ecodorpen als voorbeeldprojecten voor bottom up ontwikkeling en integrale  benadering op 4 dimensies



Sociale dimensie

Hiertoe onderneemt GEN-NL de volgende stappen/acties:

● Werven en trainen van lokale en landelijke CLIPS trainers

● Ondersteunen van ecodorpen en gemeenschappen in de 

gemeenschapsvorming.

● Realiseren van minimaal één goedlopend ecodorp per provincie.

● Samenwerken op regionaal, landelijk en internationaal niveau t.b.v. 

uitwisseling, netwerken, lobby.

● Samenwerking met andere NGO’s (Omslag, Erfdelen, Cooplink)

● Samenwerking met universiteiten en onderzoeks/ onderwijsinstellingen. 

● online cursus (MOOC)  en handboek opzetten van een ecodorp.

GEN-NL bekend als dé vraagbaak bij gemeenschapsvorming en -ontwikkeling, met een netwerk van landelijke CLIPS-trainers. 

GEN-NL optimaliseert de mogelijkheden tot uitwisselen van kennis en kunde op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. 

GEN-NL streeft naar minimaal één goed werkend ecodorp in elke provincie, 100 lid-initiatieven en 1000 individuele leden. 



Ecologische dimensie - wonen

Hiertoe onderneemt GEN-NL de volgende stappen/acties:
● organiseren van bijeenkomsten over vernieuwende bouwmogelijkheden 

(klimaatneutraal, biobased, low-tech en low-impact, etc.) 
● Werken aan Sustainable development goals op een manier die bij ons past: bottom up, 

inclusief, low tech en low impact, lokaal en ecologisch.
Op basis van de uitkomsten publiekelijk stelling nemen door:

● deelname aan activiteiten en acties voor een adequaat overheidsbeleid op nationaal 
en internationaal niveau m.b.t. de klimaat- en ecologische crises;

● creëren van een coalitie van ecologische bouwers, -aannemers en -architecten en 
stedebouwkundigen. 

● Gesprek aangaan met ministeries over aanpassingen in de wet- en regelgeving. 
● verspreiden van kennis aan lagere overheden over de meerwaarde van ecodorpen en 

ruimtelijke inpassing van ecodorpen in de lokale en stedenbouwkundige plannen.

GEN-NL zet zich actief in voor ingrijpend overheidsbeleid om de klimaat- en ecologische crisis te beteugelen. GEN-NL 

stimuleert zijn leden om zich in hun eigen regio en landelijk in woord en daad ondubbelzinnig uit te spreken voor een 

radicale herwaardering van de relatie van de mens met de rest van de natuur. Daar hoort bij dat barrières voor de bouw van 

ecodorpen en aanverwante ecologische bouwprojecten worden weggenomen in de wet- en regelgeving. 



Ecologische dimensie - voedsel

Hiertoe onderneemt GEN-NL de volgende stappen/acties:

● organiseren van bijeenkomsten over vernieuwende vormen van landbouw  

(regeneratieve landbouw, permacultuur, voedselbossen, herstel biodiversiteit, 

waterkringlopen, bodemregeneratie) 

● Verbeteren en herstel waterkringlopen.

Op basis van de uitkomsten publiekelijk stelling nemen door:

● deelname aan activiteiten en acties voor een adequaat overheidsbeleid op nationaal 

en internationaal niveau m.b.t. de klimaat- en biodiversiteits crises;

● creëren van een samenwerkingsverband van permaculturisten, bioboeren, 

voedselbosdeskundigen, landschapsontwerpers. 

● Gezamenlijk gesprek aan gaan met ministeries over vernieuwing wet- en 

regelgeving. 

● verspreiden van kennis aan lagere overheden over de meerwaarde van ecodorpen in 

de lokale en landschappelijke  plannen.

GEN-NL lobbied voor vernieuwende vormen van voedselproductie en landschapsherstel (regeneratieve landbouw, 

permacultuur, voedselbossen, herstel biodiversiteit, waterkringlopen, bodemregeneratie).



Economische dimensie

Hiertoe onderneemt GEN-NL de volgende stappen/acties:

● met financiers laagdrempelige financieringsmogelijkheden 

structureel te (helpen) creëren

● alternatieven ontwikkelen voor laagdrempelige financiering: social 

banking en social finance

● investeren in expertise over financieringsmogelijkheden

● bevorderen van de rol van ecodorpen in het economisch systeem voor 

lokale en ambachtelijke (voedsel)productie, ecologisch basisinkomen 

etc. 

● onderzoek naar de opzet van een eigen economisch of ruilnetwerk.

● bevorderen van commons (toegang tot land, zaden, kennis)

GEN-NL - als dé instantie die nieuwe initiatieven op maat wegwijs - zet zich in voor 

laagdrempelige financiering van burgerinitiatieven in het beleid van banken, 

overheden en andere mogelijke financiers. 



Wereldvisie en spiritualiteit
Hiertoe onderneemt GEN-NL de volgende stappen/acties:

● organiseren van een of meerdere publieksactiviteiten (seminars, 

webinars etc)

● uitgeven van (een reeks) publicaties waarin de invalshoek van 

GEN-NL voor deze dimensie tot uitdrukking komt.

● het onderschrijven van het Handvest van de Aarde / Earth 

Charter 

● aansluiting bij de campagne voor opname van ecocide

 in het internationaal strafrecht

● Activiteiten organiseren voor spirituele ontwikkeling en 

persoonlijke groei.

GEN-NL  ondersteunt actief individuele en collectieve bewustwording en spirituele ontwikkeling.


