
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Angela Kolk aan het woord over AVW2  
 
 
 

Angela Kolk werkt sinds vijf jaar voor AVW2 

‘Ik mag zijn wie ik ben’ 
 

Adviseur Angela Kolk werkt al vijf jaar met veel plezier bij AVW2. ‘Ik krijg heel 
veel handelingsvrijheid.’ 

 
Angela Kolk: ‘Mijn eerste klus bij AVW2 was op Ameland bij één van de nog aanwezige 

woningbedrijven in Nederland. Er was net besloten dat het Gemeentelijk Woningbedrijf  
zelfstandig zou blijven. Aan ons de vraag om een advies op te stellen rondom de vraag: 

“Hoe kunnen wij onze organisatie professionaliseren?” Na dat advies kregen we ook de 

vraag om het uit te voeren. Dat vond ik heel mooi, want zo konden we bewijzen dat ons 
advies zowel uitvoerbaar is als succes brengt.’ 

 
Angela werkt sinds vijf jaar voor AVW2. De uitdaging in haar werk is om met haar kennis 

organisaties verder te helpen, zegt ze. ‘Ik ben trots op wat AVW2 biedt en op wat ikzelf 

breng: toegevoegde waarde. We weten waar we het over hebben, zonder dat we belerend 
overkomen en zonder dat we eenheidsworst bieden. Elk advies is maatwerk. We weten en 

snappen wat er speelt in corporatieland.’ 
 

‘Mijn expertise als adviseur is de “zachte” kant, de menskant, dus alles wat te maken heeft 
met personeel, vaardigheden, managementstijl, gedeelde waarden. Ik ondersteun daarnaast 

diverse woningcorporaties op het gebied van vastgoedsturing. Als AVW2-team vullen we 

elkaar dan ook mooi aan: iedereen functioneert op basis van zijn eigen expertise, we laten 
iedereen in zijn waarde, en we weten elkaar te vinden als de een beter is in iets dan de 

ander. We delen onze kennis.’ 
 

Naar eigen zeggen krijgt Angela ‘heel veel handelingsvrijheid’ om dat te doen waarvan ze 

denkt dat het een organisatie verder helpt. ‘Jos Vervoort is weliswaar de directeur-eigenaar, 
maar hij kent geen hiërarchie. Hij geeft zijn mensen veel vrijheid, gaat ervan uit dat we 

zelfstandig zijn, dat we professionals zijn. Daar handelt hij naar en daar behandelt hij je 
naar. Ik mag zijn wie ik ben en dat vind ik heel belangrijk.’ 

 

‘Weet je waar ik later deze maand begin aan een nieuwe klus? Op Ameland! Het 
Gemeentelijk Woningbedrijf heeft AVW2 daarvoor gevraagd. Het is een prachtig 

compliment dat ze bij ons terugkomen voor de vervolgstap. Daar ben ik trots op: dat we 
vaak teruggevraagd worden, dat we weten wat een woningcorporatie nodig heeft, dat we 

een leuke en goeie groep mensen hebben die met elkaar mooie opdrachten doen.’ 
 


