
onze drive

AVW2-ers zijn ervaren en bevlogen adviseurs, projectmanagers en
interim managers die verstand hebben van woningcorporaties. We
zijn professionals met eigenheid, humor en een no-nonsens aanpak.
Onze drijfveer is het in beweging brengen van mensen en
organisaties, zodat de bedrijfsvoering van vandaag weer net iets
beter gaat dan gisteren.

‘het proces was een blackbox, 
AVW2 deed het licht aan.’

Ons huis Apeldoorn

advies en projecten interim en search

• interim management

wonen, vastgoed, bedrijfsvoering

• interim specialisten

assetmanagement, control, staf

• werving en selectie

directie, management en strategen

• ict beleid & realisatie

ict beleidsplan op 1 a4

• procesoptimalisatie

lean in 10 weken

• vastgoedsturing

quickscan vastgoedsturing

• finance & risk

grip op passend toewijzen

‘zijn aanpak was top!’
Rens van Tilburg - Woonwenz

dit doen we

‘AVW2 toont lef met
haar aanpak’

Mirjam Kräwinkel - Wocom

dit kunnen we
Bij AVW2 kies je als corporatie voor een integrale aanpak van
organisatie vraagstukken die zich richt op de organisatie én de mens.
Die twee zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden, vandaar
de ‘2’ in onze bedrijfsnaam.

Door onze brede ervaring in de sector, herkennen en doorgronden we
een vraagstuk snel. Onze analyses zijn scherp, de aanpak is ambitieus
maar haalbaar. Onze resultaten zijn concreet en we maken waar wat
we beloven. Dat geldt ook voor onze rol in de bemiddeling. Ons
netwerk is groot, divers en actueel. Daardoor zoeken wij niet voor je,
wij kennen jouw kandidaat al.

Bij AVW2 krijg je niet altijd wat je vraagt, maar wel wat je nodig hebt.



dit zijn we

Wij zijn specialisten voor woningcorporaties. We helpen hen verder
met het professionaliseren van hun dienstverlening, het creëren van
e�ciency en het bereiken van een optimale klantbeleving. We geven
advies en we realiseren projecten. En we bemiddelen in de tactische
of strategische functies, zowel voor vast als interim.

‘vandaag beter
dan gisteren’

Ga jij volgend jaar mee
op wintersport?

?

hét
adviesbureau
voor woning
corporaties

www.avw2.nl

‘van werken op gevoel 
naar werken met 

meetbare resultaten’
Mooiland

wij brengen mensen en organisaties in beweging


