
  
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle van Goch aan het woord over AVW2  
 
 
 

Isabelle van Goch werkt als zzp’er voor AVW2 

‘We laten het altijd beter achter’ 
 

Handen uit de mouwen en met humor aan de slag: volgens zzp’er Isabelle van 

Goch tekent die mentaliteit AVW2. ‘Jos daagt mij uit om dingen soms anders te 
doen. Daar word ik beter van.’ 

 
Isabelle van Goch: ‘Ik ben onderdeel van de “inner circle” van AVW2. Dat zijn vier of vijf 

adviseurs die geassocieerd zijn aan AVW2 en meedenken over de ontwikkeling van diensten 

en producten. Ook zijn we erbij tijdens de maandelijkse medewerkersbijeenkomsten 
en uitjes.’ 

  
‘Waarom het zo goed klikt tussen AVW2 en mij? Dat komt door hun mentaliteit: handen uit 

de mouwen en aan de slag. Elders wil “Niet lullen maar poetsen” nog wel eens ondoordacht 
zijn, maar bij AVW2 ervaar ik dat niet zo. AVW2 is geen adviesbureau 

dat binnenkomt, analyseert en dan een adviesrapport schrijft dat in een la verdwijnt. 

AVW2 is heel sterk in observeren, analyseren, verbeteringen voorstellen en die dan 
ook implementeren. Het idee dat ik het altijd beter achterlaat dan dat ik het heb 

aangetroffen, past bij de manier waarop AVW2 opdrachten uitvoert.’ 
  

‘De mensen van AVW2 hebben allemaal die instelling: gewoon oplossen. En wat ik ook 

belangrijk vind en terugvind bij AVW2, is plezier en humor. Niet dat we de polonaise lopen, 
maar we zorgen wel dat het leuk is met elkaar, zowel onderling als bij de klant. Een 

verandertraject is al zwaar genoeg, dus doe het altijd met humor.’ 
  

‘Ik werk als zzp’er en dat is soms best eenzaam. Ik word ingehuurd om iets op te lossen, 
dus men verwacht dat ik de wijsheid in pacht heb. Dankzij AVW2 kan ik altijd sparren met 

iemand. AVW2 voelt als collega’s. Mijn schaduwmanager Jos Vervoort en ik overleggen één 

keer per maand. Hij denkt van een afstand mee en houdt me zo nodig een spiegel voor. Dat 
daagt mij uit om dingen soms anders te doen. Daar word ik beter van.’ 

  
Een spiegel voorhouden: dat is wat AWV2 ook bij de klant doet als dat nodig is, volgens 

Isabelle. ‘Bij AVW2 schuwen we dat gesprek niet en soms schuurt het dan even. Maar het 

geeft ook duidelijkheid. Met het resultaat voor ogen, gaan we vervolgens door en stropen de 
mouwen weer op.’ 

 


