
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Wonen Limburg aan het woord over AVW2  
 
 
 

‘Als ik aan AVW2 denk, denk ik aan partnerschap’ 
 
Namens Wonen Limburg heeft Stephan Theunissen al jaren contact met AVW2. Waar is deze lange 
samenwerking aan te danken? ‘AVW2 kent ons DNA.’ 
 
‘Als ik aan AVW2 denk, denk ik aan partnerschap,’ zegt Stephan Theunissen, directeur bedrijfsvoering 
bij Wonen Limburg. ‘Ze snappen onze branche, kennen onze organisatie en we hebben korte lijnen 
met ze, maar ze zijn tegelijkertijd scherp en ze zeggen het als ze dingen anders zien dan wij. AVW2 is 
bovendien doortastend en resultaatgericht.’ 
 
Ruime kennis 
‘Als Wonen Limburg hebben wij het meest te maken met Jos Vervoort. Jos heeft een ruime kennis van 
de woningcorporatiebranche. Zijn ervaring bij andere corporaties gebruikt hij door regelmatig met 

concrete praktijkvoorbeelden te komen. Ook heeft hij zijn netwerk op orde, en daardoor kan hij vanuit 
verschillende partijen interessante mensen aan ons kan koppelen bij vraagstukken die spelen. En als 
wij een nieuw ICT-systeem nodig hebben, kent hij de plussen en de minnen van elk systeem. Dat gaat 
van ERP tot breder. Hij kent de spelers in de ICT-markt.’ 
 
Scherpte is fijn 
‘Zijn scherpte is heel fijn. Jos zegt het ook als hij dingen anders ziet dan wij. Zo vroegen we hem laatst 
om projectleider te worden van de implementatie van de aanbesteding van ons onderhoud. Hij stelde 
ons daarop een wedervraag: “Is dit niet een rol die de managers op zich zouden kunnen nemen?” Die 
vraag zette ons aan het denken. Dit was inderdaad een mooi moment om onze middenmanagers in 
een andere positie te brengen dan we gewend waren. We besloten die managers een plek te geven in 
de stuurgroep, zodat zij de veranderingen kunnen aanjagen. Goede suggestie dus van Jos. Hij is altijd 
scherp op: Hoe kijk je naar rollen en wie moet wat doen en wat verwacht je van mensen? Wie zit op 
welke stoel, wat mag je van die persoon verwachten en hoe optimaliseer je dat? Het gaat hem er niet 
om dat hij zijn eigen opdrachten wil blijven continueren, maar om de vraag hoe hij de organisatie 
verder kan helpen.’ 
 
Partnerschap 
‘Wat ik ook fijn vind, is dat de lijntjes met AVW2 altijd kort zijn. Dat we aan de voorkant dingen 
afstemmen en weinig woorden nodig hebben, omdat we op dezelfde lijn zitten. Voor Jos Vervoort geldt 
dat in zijn rollen als projectmanager en kwaliteitsbewaker. En het geldt ook voor Patrick Beterams, die 
we inschakelen als we mensen zoeken op interimbasis. Omdat we elkaar al langer kennen, hebben we 
voldoende aan een korte intake waarin we wat dieper op de functie ingaan. AVW2 kent ons DNA, 
weet wat we zoeken en kan onze vraag in de grotere context van onze organisatie plaatsen. Daardoor 
komen ze met goede kandidaten.’ 
 


