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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2021 – 2025 van de Stichting Het Tweede Thuis. De 
stichting is 2021 ontstaan uit Stichting Hospice Hollands Kroon en Stichting Erfgoed 
Mostert met als doel het in stand houden en exploiteren van tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van door derden te verlenen palliatieve zorghulp- en dienstverlening 
(hospice), alsmede palliatieve respijtzorg, in een huiselijke sfeer. En de voortzetting 
van de exploitatie van het erfgoed Mostert in de meest ruime zin (in het bijzonder 
van de onroerende  zaken van het oorspronkelijke “Wieringerland”) waarbij de aard 
en de bestemming van het oorspronkelijke bezit wordt behouden. 
 
De stichting is opgericht 12 juli 1996 en statutair gevestigd te Wieringen. De stichting 
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41241741 met 
vermelding RSIN 815432987 De stichting heeft de ANBI status aangevraagd. 
 

2. Hospice 
 
Onze kleinschalige woonvoorziening wordt zodanig ingericht dat 24 uur per dag zorg 
en ondersteuning kan worden geboden als in een bijna thuis huis met een huiselijke 
sfeer aan mensen die niet lang meer te leven hebben. Stichting Vrienden van het 
Tweede Thuis zorgen in ruime mate voor de aanwezigheid van vrijwilligers voor het 
bieden van, zorg, aandacht, rust en veiligheid zijn wezenlijk voor de sfeer in het 
hospice.  
De uitvoering van de zorg en coördinatie van vrijwilligers zal worden verleend door 
de zorgorganisatie. 
Voor de meeste mensen is thuis sterven een wens. Ieder mens heeft het recht om op 
een menswaardige en respectvolle manier afscheid te nemen van het leven. Als het 
thuis niet meer gaat om wat voor reden dan ook, kan het Hospice uitkomst bieden. 
 

3. Palliatieve respijtzorg 
 
In de woonvoorziening zal ook de mogelijkheid worden geboden voor palliatieve 
Respijtzorg. Gasten kunnen dan voor een nader te bepalen tijdsduur worden 
opgenomen, bijvoorbeeld één week of af en toe een weekend. Daarmee wordt de 
thuissituatie  ontlast en kan de mantelzorger de zorg thuis beter volhouden. 
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4. Missie en visie Hospice 

 
Het laten verlenen van de best denkbare zorg, in een huis als bijna thuis, een veilige 
plek, waar in een sfeer van liefdevolle aandacht en warmte, mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn, de gelegenheid krijgen zelf invulling te geven aan de laatste levensfase. 
Als genezing niet meer mogelijk is, wordt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven 
geboden aan mensen die niet lang meer te leven hebben. Het hospice is een gastvrij 
verblijf, waar gasten samen met hun naasten zelf aangeven op welke wijze en onder 
welke condities zij ondersteund willen worden. De wensen van de gasten staan 
hierbij centraal.  We verwelkomen mensen ongeacht hun geloof en levensovertuiging 
en gaan met respect om met de gasten, hun naasten en met elkaar. 
In het hospice dient de professionele- en vrijwillige zorg gewaarborgd te worden, 
waarbij een menswaardig levenseinde het uitgangspunt is. 
 

5. Uitgangspunten 
 
Voor het hospice gelden de volgende uitgangspunten: 
1. Voorop staat het respect voor de wensen en verlangens van de gasten ten        

aanzien van de eigen levensbeschouwing. 
Dat betekent dat het hospice open staat voor iedereen ongeacht zijn of haar 
levensovertuiging. Dat geldt zowel voor gasten als vrijwilligers. Van de vrijwilligers 
wordt verwacht dat zij de levensovertuiging van de gast respecteren en zoveel 
mogelijk tegemoet komen aan de wensen en verlangens van de gast. 

2. Kleinschalig van karakter blijven. Dat betekent in de praktijk een huis met circa 6 
verblijven. 

3. De sfeer/cultuur van ‘thuis’ benaderen en zorg van hoge kwaliteit garanderen. 
4. Echte vrijwilligers organisatie blijven. Dat betekent in de praktijk dat de 

vrijwilligers de basis vormen. De beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk 
voor de verpleegkundige verzorging, zoals gangbaar is binnen de individuele 
particuliere situatie. De (eigen)huisarts blijft de eindverantwoordelijke medicus. 

5. Inhoudelijk en financieel verankerd/geïntegreerd zijn in de eigen buurt/omgeving 
Dat betekent in de praktijk dat de organisatie een onderdeel vormt van het 
sociale netwerk binnen de regio waar zij actief is. Zowel met de beroepsmatige 
hulpverlening, maatschappelijke organisaties, als buurtbewoners en burgers uit 
de plaatselijke gemeenschap. 
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6. Huisvesting 

 
In 2021 zal gestart worden met de bouw van de huisvesting. Stichting Het Tweede 
Thuis zal de bestaande boerderij op de Westerlanderweg 11 aanpassen en 
aanbouwen met huisvesting voor maximaal 6 gasten afkomstig uit Hollands Kroon en 
omstreken. 
Daarnaast zal een opbaarruimte / bezinningsruimte worden gerealiseerd. 
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. 
De bouw en inrichting zal worden gefinancierd door een hypothecaire lening bij de 
Rabobank. Een hypothecaire lening bij het Restauratiefonds. Een uit te geven 
obligatielening en subsidies en schenkingen van verschillende (goede doelen) 
fondsen, overheid, bedrijven en particulieren. 
 

7. Exploitatie 
 
De voor de exploitatie benodigde financiële middelen ten behoeve van het Hospice  
bestaan uit een bijdrage van de overheid, van de gasten en giften en schenkingen. 
Voor de exploitatie van de opbaar/bezinningsruimte komen de middelen uit de losse 
verhuur aan lokale uitvaartverzorgers. 
De omliggende gronden worden verpacht. 
 

8. Draagvlak  
 
Het hospice kan alleen bestaan bij voldoende draagvlak en bekendheid in de 
gemeenschap van Hollands Kroon. 

De Stichting Vrienden van het Tweede Thuis heeft een werkgroep PR die bestaat uit 
enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de naamsbekendheid, werving 
van donaties, acties en merchandising. 

 
9. Het bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst. 
Het bestuur wordt gevormd door: 
- Gijs Wilms, voorzitter; 
- Wietze Bakker, penningmeester; 
- Dick Schenk, bestuurslid; 
- Gerrie van Ruitenbeek bestuurslid; 
- Gert Jan Wiegman bestuurslid. 
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10. Samenwerking 

 
-Stichting Vrienden van het Tweede Thuis: het doen laten verlenen van palliatieve- en 
respijtzorg in Het Tweede Thuis en deze mensen en hun naasten (geestelijke) 
ondersteuning bieden. Zij leveren een bijdrage aan een optimale zorg- en 
werkklimaat en dragen zorg voor de aanvulling van mogelijke exploitatietekorten van 
Stichting Het Tweede Thuis. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
 
-Thuiszorgorganisatie Omring: levering van de coördinatie van de zorg en coördinatie 
vrijwilligers in overleg met Stichting Vrienden van het Tweede Thuis. 

9. Financiële verantwoording 

Jaarlijks wordt een exploitatiebegroting opgesteld. De begroting wordt elk jaar 
uiterlijk in december voorafgaande aan het begrotingsjaar door het bestuur 
vastgesteld. Na afloop van een begrotingsjaar wordt een financieel overzicht 
opgesteld. Het financieel overzicht wordt zo snel mogelijk na afloop van een jaar, 
binnen de door de overheid gestelde richtlijnen en afspraken zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst, door het bestuur vastgesteld.  

 
 
 

 

 


