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Academische Verpleeg(t)huiszorg viert de eerste AV-locatie!

Samenwerking een feit
17 januari 2020 was het zover! Woonzorg 
Flevoland (Liselotte Klijn, op foto - midden) en 
de Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg 
Nederland (Lineke Verkooijen) hebben op deze 
middag hun samenwerking formeel bekrachtigd 
in aanwezigheid van de gedeputeerde van   
provincie Flevoland, de heer Jop Fackeldey. 
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Training AV-zorg
Op woensdag 11 en 18 december jl. zijn de 
cultuurdragers, puzzelaar en andere direct 
betrokkenen van de Hanzeborg getraind in het 
OERredeneren naast het klinisch redeneren.
Het een komt niet in de plaats van het ander. 
Meerduidig kijken en persoonsgerichte (en) 
informatiegestuurde zorg zijn de toverwoorden 
van AV-zorg. De volgende training is op 14-02 as.

Nieuws uit het bestuur 
Inmiddels heeft Stichting Academische 
Verpleeg(t)huiszorg Nederland vier 
bestuursleden die we graag aan u voorstellen. 
Deze keer is aan het woord:

Voortgang activiteiten
• De eerste afdeling van de Hanzeborg 

(Woonzorg Flevoland) wordt ingericht voor 
AV-zorg via ‘al doende leren en al lerende 
doen’;

• Een tweede praktijkopdracht is geformuleerd  
voor de komende studenten van de 
leergemeenschap;

• Er wordt gewerkt aan een upgrading van de 
OERplanner + OerAPP, op basis van de 
ervaringen van de eerste AV-locatie;

• Een samenwerkingsovereenkomst ‘S-AVN en 
AV-zorglocatie’ is ontwikkeld;

• Gesprekken worden gevoerd met 
geïnteresseerde zorgorganisaties.

Mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van:

Meer weten?
Kijk ook eens op onze website. Heeft u wensen of 
ideeën betreffende de site of vragen over AV-
zorg, laat het ons dan per mail weten.

Bestuur stichting:
Voorzitter: Klaus Boonstra
Secretaris: Desiree Winkelaar-Gerritsen
Penningmeester: Dominic Terberg
Bestuurslid: Marika Biacsics-van der Horst

Marika Biacsics-Van der Horst (1967) is na 
haar opleiding tot Psycho-sociaal hulpverlener, 
door omstandigheden terecht gekomen in het 
internationale bedrijfsleven. Met een hang 
naar het sociaal-maatschappelijke ondernemen 
heeft zij in 2008 weer de overstap gemaakt 
naar de sector Zorg en Welzijn. 

In de welzijnssector 
heeft zij gewerkt als 
projectleider samen-
levingsopbouw waar-
bij burgerparticipatie 
en inspraak een grote
rol speelde. 

Sinds 2014 is zij fulltime directeur van het 
Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg. Een kennis- en 
leer netwerk voor cliëntenraden en hun 
belanghebbenden. Een nevenfunctie van 
Marika is het voorzitterschap van het bestuur 
van De WijKern, een centrum voor ontmoeting 
en activiteiten in Duiven. Medezeggenschap, 
zeggenschap, participatie en inspraak, daar 
draait het om in het leven van Marika! Zij 
streeft naar gelijkheid en emancipatie voor 
burgers, patiënten en cliëntenraden in de zorg.
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Bijlage

De 12 activiteiten van de stichting, van september 2019 t/m september 2022:

1. Voorlichtingsmateriaal maken/voorlichting geven 

2. Website (verder) inrichten en aanvullen 

3. Landelijke bijeenkomsten organiseren 

4. Voldoende OERdeskundigheid opleiden 

5. Ondersteunende ICT leveren en (door)ontwikkelen

6. Helpen met subsidieaanvragen (o.a. voor onderzoek)

7. AV-‘keurmerk’ systematiek realiseren 

8. Eisenkader leergemeenschap (mee)ontwikkelen

9. Procedure ‘aanmelding en toetreding’ realiseren

10. Nieuwe AV-locaties begeleiden naar AV-status 

11. Continue monitoring kwaliteit stichting (PDCA)

12. Realiseren ANBI status 
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