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  Beleidsplan 2019 – 2021  
 
 
Stichting ’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten,  
levert aanvullende zorg. 
 
 
De afgelopen jaren is het regionale zorglandschap van de oncologische zorg veranderd. Alle 
bestaande instanties in dit werkveld leggen de accenten weer anders. Dat betekent dat ’t 
Praethuys nog duidelijker zijn bestaansrecht moet verduidelijken. Daarnaast is het goed om 
met enige regelmaat kritisch te kijken naar zaken als  missie, visie, strategie, beleid en 
uitvoering van dat beleid, zowel op korte als ook lange termijn.  
Daarvan is dit beleidsplan het resultaat.   
 
Missie 
’t Praethuys wordt door gasten en hulpverleners herkend en erkend als ontmoetingsplaats 
voor mensen die geraakt zijn door kanker: dus voor patiënten zelf maar zeker ook voor hun 
naasten. 
 
Visie 
’t Praethuys biedt op maat gesneden psychosociale ondersteuning waarbij de gasten worden 
aangesproken op hun eigen kracht en weerbaarheid. Daardoor wordt de kwaliteit van hun 
leven met/na kanker verbeterd. Sleutelwoorden zijn: informatie, inspiratie en aandacht 
 
Strategie 

- Bestuur van de Stichting ’t Praethuys (onbezoldigd) 
- Behuizing: Westerweg 50, Alkmaar; onderhoud van behuizing 
- Generen van sponsorgelden 
- In dienst name van coördinator (betaald) met kennis van en netwerk in oncologische 

zorg en in bezit van goede communicatieve vaardigheden 
- In dienst name van kantoormedewerker (betaald) met kennis van administratie en 

ICT en in bezit van goede communicatieve vaardigheden 
- Korte lijnen met het ziekenhuis (NWZ), met andere instanties en werkers in de 

oncologie in de regio 
- Korte lijnen met gemeenten 
- Zoeken, scholen en onderhouden van een team van vrijwilligers 
- Bekendheid naar buiten via lokale media, website, nieuwsbrieven, sociale media 
- Samenwerking met landelijke instellingen zoals IPSO en KWF, voorts met regionale 

initiatieven zoals andere inloophuizen in de regio 
 
Beleid 

- Het bieden van betrokken psychosociale ondersteuning (geen behandeling!) door 
geschoolde vrijwilligers 

- Faciliteren van professionele psychologische hulp (externe psycholoog in huis) 
- Scholing en aan bieden van intervisie aan vrijwilligers 
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- Inloopfunctie in Alkmaar, vier dagen per week van 9.30 – 16.30 uur 
- Inloopfunctie in Heerhugowaard, twee dagdelen per maand 
- Op termijn inloopfunctie in NWZ, dichtbij de oncologen; alle activiteiten blijven verder 

in het Praethuys plaats vinden 
- Organisatie van lezingen te houden in het huis, in samenwerking met NWZ 
- Bibliotheek en foldermateriaal. Adressen van hulpinstanties, etc. 
- Activiteiten en lotgenotencontact op een veilige en betrokken wijze (zoals 

nabestaandengroep, groep voor gasten met uitzaaiingen, groep voor jongeren, groep 
voor kinderen, groepen voor specifieke kankersoorten 

- Activiteiten die meer gericht zijn op ontspanning en creativiteit: speksteen bewerking, 
zanggroep, massage, gezichtsbehandeling, hand/nagelbehandeling, mindfulness 

- Jaarlijkse organisatie van “The Walk”, waarbij stilgestaan wordt bij alle mensen die 
zijn geraakt door kanker 

- Informatie op scholen: wat betekent kanker en wat doet de diagnose kanker met een 
gezin en familie 

- Zoeken naar mogelijkheden om bij grotere sportevents dezelfde boodschap uit te 

zenden 

Beleid op korte termijn 
- Herijken van missie, visie, strategie en (meerjaren)beleid. Op later moment laten 

toetsen door externe deskundige 
- Bestaande vrijwilligers van tijd tot tijd inzicht geven in het beleid en daarmee zoeken 

naar draagkracht 
- Twee maal per jaar tijd inruimen om naar deze zaken te kijken 
- Afstemming met NWZ en IPSO, met behoud van eigen identiteit 
- Inventarisatie van wensen en verwachtingen van onze (nieuwe) gasten 
- Onze meerwaarde beter uitdragen middels berichtgeving in lokale media, middels 

sociale media, door inloopfunctie ook in het NWZ te organiseren 
- Ons meerjarenplan leggen naast meerjarenplannen van NWZ en IPSO 
- Organisatie van externe sprekers, mogelijk ervaringsdeskundigen, onder meer tijdens 

het jaarlijkse galadiner 
- Onderzoek naar mogelijkheid spreekuur van oncologische wijkverpleegkundige in 

ons huis 
- Mogelijkheid onderzoeken om waaiers/wappers, bedrukt met boodschap, te laten 

maken die gebruikt worden in bijvoorbeeld het AZ stadion  
- Scholen benaderen om hen uit te nodigen in ons huis, dan wel een bezoek van ’t 

Praethuys op de scholen 
 
 
 
 
 


