vibber vertelt!

Chris van Corven

“Sociale en gedreven consultant die bruggen
slaat tussen processen en systemen!”
typerend voor Chris van Corven,
consultant bij vibber

Vibber is een consultancybureau dat gaat voor
vooruitgang. Vibbers zijn bevlogen, betrokken en kritisch.
Vibber staat voor goed georganiseerde projecten en de
realisatie van optimale processen. We creëren niet
alleen overzicht, structuur en grip, maar gaan nog veel
verder dan dat. We nemen jouw medewerkers bij de
hand, zodat er meer bevlogenheid ontstaat en jouw
medewerkers de veranderingen omarmen.
Maar wie zijn die vibbers dan? In deze maandelijkse
rubriek stellen wij steeds een andere vibber voor. Deze
maand interviewen we onze nieuwe aanwinst Chris!

> Nog

maar net gestart en
gelijk geïnterviewd
worden. Hoe tof is dat!
“Heel leuk! Het is pas mijn
tweede dag bij vibber en ik
ben gelijk up and runnning!
Dat gaat ook wel eens
anders is mijn ervaring...”
> Vertel

eens kort wat meer
over jezelf..
“Ik ben dus Chris... – smile 30 jaar en woon samen
met mijn vriendin in Den
Haag. Je hoort overigens
aan mijn accent dat ik ben
opgegroeid in Limburg en
oorspronkelijk ben ik zelfs
geboren in Duitsland.
In mijn vrije tijd spreek ik
graag af met vrienden.
Sporten is nog een
onzekere factor dat gaat
hopelijk binnenkort
opgepakt worden...”

> Bij vibber houden wij wel

> Wat weten we nog meer

van een uitdaging. Dus we
dagen je graag uit, zodat jij
het sporten écht weer gaat
oppakken..

niet van je…?

“Kijk uit met wat je zegt. Ik
ben vier jaar competitief
bodybuilder geweest...

“Mijn beide armen zijn
volledig getatoeëerd. Je
zult mij dus ook nooit in een
t-shirt of polo aan het werk
zien.”
> Waarom ben je

> Slik... wat zeg je?

consultant geworden?

“Je weet wel... Van die té
gespierde mannen die
gewichtheffen op een
podium in een veel te strak
broekje.”

“Ik vind het interessant om
heel veel verschillende
organisaties te zien. Om in
het ene project ervaring
op te doen en dit weer
mee te nemen naar de
volgende klus.

- geloof ik me het is echt
waar. Ik heb de foto’s
gezien. Ik mag ze helaas
niet plaatsen bij het
interview > Waarom ben je gestopt?

“Het vraagt 24/7 inzet en
dat was niet meer te
combineren met een baan
als consultant.”

Ik vind het werken in
projecten erg leuk. Waarbij
ik het vooraf zo tof vind om
achteraf te constateren
dat een organisatie écht
vooruitgang heeft geboekt
en dat we gezamenlijk dit
succes kunnen vieren!”

> Wat is jouw specialisme?

“Ik focus mij op softwareimplementaties. Het is mijn
doel daarbij om de link te
leggen tussen de software
en de bedrijfsprocessen. Ik
help klanten om hun
proces zo efficiënt mogelijk
in te richten en aansluiting
te zoeken bij de processen
in de software. En we
customizen de software
indien nodig zo dat het
aansluit bij de specifieke
behoefte van de klant.
Ik ben gespecialiseerd in
Ultimo Software. En het
mooie van Ultimo is dat het
hele slimme standaardprocessen heeft. Maar ook
heel goed te customizen is,
waardoor het zeer breed
toepasbaar is”

> Waarom ben je bij vibber

> Wat zijn je ambities voor

aan de slag gegaan?

de toekomst?

“Hoe vibber zich naar
buiten toe profileert vind ik
onwijs leuk en interessant.
Maar ook de autonome
sturing intrigeert mij heel
erg. Daarnaast is vibber
breder dan alleen Ultimo
Software. Waardoor ik
mijzelf nog breder kan
ontwikkelen.”

“Ik ben in het verleden
internationaal inzetbaar
geweest. Dat zou ik in de
toekomst ook wel graag
willen. Ik weet dat vibber
deze ambities ook heeft
dus daar kunnen we elkaar
in versterken.”

> Wat

is je eerste indruk van
vibber?
“Ik ben verrast door het
snelle schakelen en de
flexibiliteit bij vibber. Ik ben
binnen één week
aangenomen. Twee
dagen later kon ik al
starten. En weer na twee
dagen ga ik al declarabel
aan de slag. Enorm tof!”

> Waar kijk je het meest

naar uit?
“Vibber is recent formeel
implementatiepartner van
Ultimo Software Solutions
geworden. Als ex-Ultimo
consultant kijk ik er naar uit
om vibber te helpen het
partnerschap verder uit te
bouwen en te laten
groeien met mogelijk een
aparte divisie als resultaat.
Ik kijk er naar uit!”

Eens verder doorpraten met Chris over werken bij vibber of specifiek over implementaties
van Ultimo Software? Neem dan contact met hem op!
Chris van Corven
LinkedIn: @chris-van-corven

c.vancorven@vibber.nl
www.vibber.nl

