
  
 
 
 
 
 
 
 

Jos Vervoort over tien jaar AVW2  
- en de toekomst 
 
 

‘We koesteren onze waarden’ 
 
 

Jos Vervoort: ‘AVW2 is gebouwd op waarden. Het zijn er een stuk of vijf. Bijvoorbeeld dat 

mensen zichzelf moeten kunnen zijn binnen AVW2, zodat ze in hun kracht komen en 
datgene doen waar we als AVW2 voor staan, namelijk prestaties leveren voor onze klanten. 

Verder doen we nauwelijks aan hiërarchie. Om twee reden: ik heb er zelf een broertje dood 
aan en het is niet nodig. Sterker nog, hiërarchie werkt averechts als je wilt dat professionals 

floreren. 

‘Onze andere waarden gaan over de klant. AVW2 doet dat waar de klant wat aan heeft: 
resultaten leveren. C1000 hanteerde ooit als slogan “Geen fratsen”. Dat zou de onze kunnen 

zijn. We doen geen dingen die de klant niet gevraagd heeft. Tegelijkertijd zijn we ook een 
tikkeltje eigenwijs. We pretenderen niet het beter te weten, maar durven wel te zeggen: 

“Beste klant, je krijgt niet altijd wat je gevraagd hebt, maar wel wat je nodig hebt.” 
‘We kijken ook altijd waar een symptoom vandaan komt. Heeft de klant een ict-vraag, dan 

kijken wij ook naar processen en mensen. Komt daar het symptoom vandaan? Want als we 

alleen maar een pleister plakken op de ict, dan is de oorzaak van het probleem niet weg en 
verdwijnt het symptoom ook niet. Klanten bevestigen dit. Ze zien ons als een partner, als 

iemand die samen met hen naar oplossingen zoekt.’ 
  

Mens en organisatie in beweging 
‘Dat we als AVW2 alleen actief zijn in de branche van woningcorporaties, is uiteraard een 
bewuste keuze. We willen een specialist zijn, dé professional voor de corporatiesector. Deze 

sector beweegt zich razendsnel, doordat ze van alles initieert én doordat ze van alles moet 
van de overheid en andere instanties. Wat AVW2 doet, is mens en organisatie in beweging 

brengen. Resultaten leveren voor onze klanten doen we door de sector op de voet te volgen 

én te weten wat een individuele corporatie nodig heeft. We volgen de actualiteiten, kennen 
alle facetten van de bedrijfsvoering, hoeven niet ingewerkt te worden en kunnen dus 

vandaag beginnen en morgen direct resultaten leveren. Onze dienstverlening passen we 
waar nodig zó aan dat we steeds kunnen blijven waarmaken waar we voor staan: resultaten 

leveren voor onze klanten.’ 
 

Ruimte om je te ontwikkelen 
‘Streven naar verbetering doen we niet alleen bij de klant, maar ook binnen AVW2. We 
staan continu stil bij wat we aan het doen zijn en waarom. Ik leg altijd graag de link met 

mijn persoonlijke groei: ik ben niet de ondernemer die ik tien jaar geleden was, zoals ik ook 
niet meer de vader ben van tien jaar geleden. Ik heb ervaring opgedaan en neem die mee in 

mijn onderneming en de manier waarop ik naar dienstverlening en collega’s kijk. Tien jaar 

geleden bepaalde ik strakker wat collega’s zouden moeten doen en welke KPI daar precies 
bij hoorde. Tegenwoordig geef ik ze de ruimte om zichzelf te ontwikkelen – en dan komt de 

prestatie vanzelf. Mijn mensbeeld heeft zich aangepast. En onze mensen kunnen dat aan. 
Die willen graag vrijheid. Tegelijkertijd zijn we een commercieel bedrijf, dus iedereen weet 

waarvoor hij aan de lat staat. Wat we heel belangrijk vinden, is dat we hard werken als het 

moet, en rust nemen als het kan. Dat is vaak een dun lijntje, maar ook daarin maken onze 
mensen eigen keuzes. Daar ga ik niet meer in sturen.’ 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

Een team bouwen 
‘Teambuilding doen we op verschillende manieren. Wekelijks hebben we op 

maandagochtend een online koffiemoment waar het nadrukkelijk niet over werk gaat, maar 

over ieders persoonlijke verhaal. Maandelijks organiseren we live een meet-work-learn, waar 
we ervaringen uitwisselen en kennis delen. Drie keer per jaar hebben we een zomerborrel, 

herfstwandeling of fietstocht. Eenmaal per jaar de kersthappening inclusief partner, want we 
vinden het belangrijk om te weten wie de partner is en dat de partner weet wie AVW2 is. 

En sinds twee jaar gaan we als collega’s op wintersport. Zo zorgen we ervoor dat onze 
adviseurs – die meestal individueel bij een klant aan de slag zijn – ook het gevoel hebben bij 

een team te horen.’ 

 

Ondernemerschap blijven ontwikkelen 
‘Ik ben al sinds 2003 aan het ondernemen. Eerst deed ik dat samen met partners en later 
alleen. Ik wil mijn ondernemerschap steeds blijven ontwikkelen: Wat past bij mijn ambities? 

Bij mijn persoonlijke groei? Bij mijn leeftijd? In mijn rollen als ondernemer en werkgever 

denk ik voortdurend na over hoe ik continuïteit kan brengen binnen AVW2, zodat iemand 
die vandaag een boterham verdient van AVW2 dat morgen ook nog kan. Ik denk na over 

hoe AVW2 minder afhankelijk kan zijn van mij en straks geruisloos verder kan. 
‘Uiteraard zit er een heleboel dna van mij in AVW2. Dat maakt ons tot wie we zijn. Dat mag 

blijven, dus verzamel ik mensen om me heen die een beetje datzelfde dna hebben. Vandaar 

dat Mark Koolman en Patrick Beterams sinds 2022 mede-eigenaren zijn. Natuurlijk zal het 
dna gaandeweg best een beetje opschuiven. Maar dat we geen fratsen hebben, resultaten 

boeken en gezond-eigenwijze mensen in dienst hebben, dat zijn waarden die nog heel lang 
mogen blijven bestaan. Die blijven we koesteren. Daar zijn we trots op.’ 

 


