vibber vertelt!

Jasper Middelburg

“Niet lullen, maar poetsen en de schouders
eronder zetten. Ik ben dan ook liever moe
dan lui!”
aldus Jasper Middelburg
consultant & divisieleider 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 Jasper Middelburg!

> Ooit begonnen als
afstudeerder en nooit meer
weggegaan..
“Ik ben inderdaad gestart als
afstudeerder in 2017. En na
het behalen van mijn diploma
ben ik in het traineeship
ingestroomd.”
> Je hebt een enorme groei
doorgemaakt sinds toen, hè?
“Ja ze zeggen het😊. Het
traineeship was heel
leerzaam. Met name doordat
je naast de modules met een
ervaren consultant meeloopt.
Maar ook omdat je al vrij snel
zelfstandig projecten kan
gaan oppakken.
Dat is zo mooi aan vibber. Je
wordt enerzijds in het diepe
gegooid en gestimuleerd uit
je comfortzone te stappen.
Maar je krijgt dus ook kansen.
Die ik in dit geval met beide
handen heb aangegrepen:
Inmiddels ben ik alweer een
jaar divisieleider van de divisie
Assets!”

> Wat maakt vibber zo’n leuke
organisatie?
“De diversiteit aan projecten
en werkzaamheden. Én de
bewogenheid onder de
collega’s maakt vibber tot een
heel fijne plek om te werken. Er
is geen onderscheid tussen wie
je bent, wat je doet en hoe
oud je bent. Er wordt écht naar
de persoon gekeken. Het
meest belangrijke is dat je
vertrouwen krijgt. Én kansen. Je
krijgt de verantwoordelijkheid
en mandaat die je aan kan én
het vertrouwen om vervolgens
je eigen koers te bepalen en
om jezelf, maar ook de
organisatie te ontwikkelen.”

niets ingehuurd. Wij worden
ingehuurd om dingen beter en
slimmer te maken. En ik vind
het onwijs leuk dat je dan weer
een klant blij kan maken met
de veranderingen en
optimalisaties die zijn
doorgevoerd en dat je samen
de successen kunt vieren!”
> Wat is jouw specialisme?

> Wat voor effect heeft dat op
de organisatie en de sfeer?

“Mijn bedrijfskundige
achtergrond én interesse in
automotive heb ik weten te
combineren in mijn dagelijkse
werkzaamheden. Niet alleen
de techniek van de auto zelf,
maar met name ook de
beheerprocessen die daarbij
komen kijken. Deze zo efficiënt
mogelijk inrichten is net een
hobby voor mij. Onwijs leuk!

“Iedereen is heel erg
enthousiast over de projecten
of activiteiten waar we mee
bezig zijn en heeft écht plezier
in het werk. Het is geen moetje,
maar fun om te werken. En het
leuke is: wij worden niet voor

Ik voer bijvoorbeeld
onderzoeken uit over hoe een
wagenpark nog efficiënter en
duurzamer ingezet kan
worden. Én ik begeleid
overheden bij (Europese)
aanbestedingen voor nieuwe

Wagenparken, inclusief
specialistische voertuigen en
materieelstukken. Wat zo leuk
is aan deze projecten is de
diversiteit aan mensen
waarmee ik kan
samenwerken. Zo vind ik het
erg leuk om met de berijders
de behoeftebepaling te
doen. Denk aan de berijders
van inzamelingsvoertuigen tot
aan de berijders van de
veegmachine. Maar
daarnaast zit ik ook met het
management of bestuurders
om tafel om het beleid en de
doelstellingen in kaart te
brengen. Kortom, projecten
waar ik in alle lagen van de
organisatie actief ben, vind ik
daarom het leukst!
Ik doe momenteel een klus bij
Greenwheels waar ik kan
bijdragen aan hun ambitie
om verder te groeien als

marktleider in Nederland. Een
toffe klus waar ik met plezier
aan werk!”
> Wat doe je naast vibber?
“Ik voetbal in het 3e van FC
‘s-Gravenzande. Doorgaans
sta ik twee keer per week op
het veld en op zaterdag speel
ik een wedstrijd.
In mijn vrije tijd ben ik aan het
klussen aan mijn huis of aan
James (zie foto onderaan
deze pagina) waarmee ik er
ook graag op uit trek.
En op zondagochtend vind je
mij op het strand voor een
rondje over de pier en een
ontbijtje in een strandtent.”
> Je bent een echte
Westlander. Waar merken we
dat aan?
“Als ik een klus in Groningen

heb, ben ik gewoon om 7 uur
in Groningen. Niet lullen maar
poetsen en de schouders
eronder zetten. Ik ben dan
ook liever moe dan lui!
Deze mentaliteit heb ik met
de paplepel ingegoten
gekregen. Van kinds af aan
ging ik mee naar de zaak van
mijn ouders om klusjes te
doen. Toen ik veertien was
mocht ik eindelijk zelfstandig
op de heftruck aan het werk.”
> Wat zijn je ambities voor de
toekomst?
“Ik wil de divisie vibber assets
verder laten groeien en door
ontwikkelen.
Met als doel nog veel meer
organisaties te helpen hun
beheerprocessen slim en
duurzaam op te zetten en
hen te ontzorgen op gebied
van fleetmanagement!”

Eens verder doorpraten met Jasper over werken bij vibber of specifiek over
fleetmanagement? Neem dan contact met hem op!
Jasper Middelburg
LinkedIn: @ jasper-middelburg-18182283

j.middelburg@vibber.nl
www.vibber.nl

