
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Missie, visie en strategie 
 
 
Missie 
 
Een missie is datgene waar ’t Praethuys voor staat. Een speciale opdracht, taak. 
Adequate psychosociale zorg verlenen voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, 
bij zichzelf of bij hun naasten. 
Om dit mogelijk te maken is een onderkomen nodig en een organisatie. 
Dit huis dient een gastvrij onderkomen te zijn waar gasten laagdrempelig, zonder kosten , 
zonder reguliere verwijzing kunnen aankloppen gedurende een groot deel van de week. 
De opvang van gasten gebeurt door geschoolde en betrokken vrijwilligers.  
Naast deze inloopfunctie worden andere activiteiten georganiseerd, zoals creatieve 
activiteiten waaronder bijvoorbeeld speksteen bewerken etc. Groepsactiviteiten (naar gelang 
leeftijd, naar gelang kankersoort. Verzorgende activiteiten (massage, Reiki), mindfullness, 
zingen of wandelen. Ook van groot belang is het geven van informatie over oncologie, het 
wijzen op relevante websites, verzorgen van nieuwsbrieven en van themadagen over diverse 
vormen van kanker door specialisten en andere oncologiedeskundigen. Dit in samenspraak 
met ziekenhuis en huisarts. 
De gasten worden aangesproken op hun eigen kracht en weerbaarheid, zodat zij uiteindelijk 
weer op eigen benen verder kunnen. 
 
 
 
Visie 
 
De visie is datgene waar ’t Praethuys voor gaat. De wijze waarop men zaken beoordeelt, 
beschouwt. 
In de ruime regio Alkmaar wordt er te weinig professionele psychosociale zorg geboden voor 
mensen die geconfronteerd worden met kanker. Dat geldt nog meer voor de naasten van 
deze kankerpatiënten. Het is belangrijk dat deze lacune zorgvuldig wordt opgevuld. 
Deze opvulling wordt met name gedaan door een inloophuis als ’t Praethuys, dat 
laagdrempelig, dicht bij de patiënt staat en dagelijks toegang geeft tot hulpverlening. 
Het bestuur draagt zorg voor de continuïteit van ’t Praethuys en voor een degelijke 
financiering voor meerdere jaren. 
  



 

Strategie 
 
 
Om de genoemde doelen te bereiken zal gezorgd moeten worden voor: 

- Een bestuur, onbezoldigd 
- Behuizing, het fysiek onderhouden van dit huis 
- Aanstellen coördinator (betaald) met kennis van en netwerk in oncologische zorg, 

communicatieve vaardigheden 
- Aanstellen kantoor medewerker (betaald) met kennis van administratie en ICT, 

communicatieve eigenschappen 
- Korte lijnen met het ziekenhuis, met andere werkers in de oncologie in de brede 

regio. Met hen afstemmen van beleid.  
- Korte lijnen met gemeenten 
- Generen van sponsorgelden 
- Zoeken, scholen en onderhouden van een team van vrijwilligers 
- Bekendheid naar buiten via website, nieuwsbrieven, sociale media 
- Samenwerking met landelijke instellingen zoals IPSO en KWF, voorts met regionale 

initiatieven zoals andere huizen in de regio 
 
 
 
 


