vibber vertelt!

Josefien Dusseljee

“De mate van betrokkenheid en invloed die
ik heb in de organisatie zorgt ervoor dat ik dit
een erg leuk bedrijf vind om voor te werken.
Ik ben onderdeel van vibber en vibber is een
onderdeel van mij.”
Josefien Dusseljee,
consultant & partymanager 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 keer interviewen
wij collega Josefien Dusseljee.
> Voor de mensen die jou niet

kennen. Wie is Josefien?
“Iedereen verandert, groeit en
ervaart. Daarom vind ik die
vraag ook moeilijk goed en
volledig te beantwoorden. Ik zou
mezelf omschrijven als vriendelijk,
positief, ruimdenkend,
nieuwsgierig en leergierig.
Avontuurlijk maar bedachtzaam.
Ik leef vooral voor het opdoen
van ervaringen maar houd
daarnaast ook wel van een
aantal stabiele factoren in het
leven die mij zekerheid bieden. Ik
heb graag het gevoel alles onder
controle te hebben maar hou
toch ook zeker van een mate
van verrassing.”
> Consultant is meestal niet

het beroep waar je aan denkt
als je gaat studeren. Waarom
ben jij consultant geworden?
“Ik denk graag na over hoe een
systeem, methode of proces nóg
beter, sneller of
gemakkelijker gedaan kan
worden. En dat doe ik het liefst
met de mensen die direct
betrokken zijn in het proces zodat

ik kan helpen om hun werk nóg
leuker te maken. En als dat lukt
en ik zie dat ze er blij van
worden.. dat is waar ik mijn
voldoening uit haal!
Ik ontwerp graag systemen,
methodes en processen. Daar
kan ik mijn creativiteit in kwijt. Als
consultant hou ik mij hier dagelijks
mee bezig en daarom past deze
rol zo goed bij mij.
Omdat we steeds op nieuwe
projecten werken bij diverse
opdrachtgevers is er veel
afwisseling in mijn
werkzaamheden. Het is heel leuk
om steeds weer de organisatie
en de mensen in de organisatie
te leren kennen. Dat is erg
leerzaam.”
> Hoe ben je bij vibber terecht

gekomen?
“Ik werkte al ruim twee jaar bij
WEL Company. Eén van de twee
bedrijven waaruit vibber is
ontstaan. De fusie vond ik wel
even spannend. Maar ik vond
het ook erg leerzaam. Bij WEL
hadden we best een hechte

groep collega’s en daar kwamen
opeens andere mensen bij.
Mensen met andere
werkgewoontes en methoden.
Daardoor ontstond een hele
nieuwe groepsvorming. Dat ging
niet altijd zonder slag of stoot.
Maar je merkt dat als je in elkaar
investeert je elkaar steeds beter
leert kennen en begrijpen. Daar
hebben we de tijd voor
genomen en je merkt dat we nu
goed op elkaar zijn ingespeeld.”
> Wat maakt vibber een leuk

bedrijf om voor te werken?
“Vibber is een erg dynamisch
bedrijf. We zijn nog relatief klein
en hebben bewust gekozen voor
een autonome aansturing. Wat
betekent dat we als
medewerkers allemaal mee
kunnen beslissen in zaken die
spelen in de organisatie en
daarnaast ook actief mee
kunnen werken in de uitvoering
daarvan. Dat zorgt ervoor dat we
als medewerkers veel
verantwoording hebben en
voelen. Dat is niet altijd
gemakkelijk.

Het vraagt ook veel. Het is geen
9 tot 5 baan waarna je alles kan
vergeten wat er is gebeurd op
een dag. Soms moet je moeilijke
beslissingen maken die niet altijd
leuk zijn en waarvan je niet altijd
helemaal goed de gevolgen kan
inschatten. Maar doordat we
hiermee leren omgaan groeien
we ontzettend. Niet alleen als
individu maar ook als team. De
mate van betrokkenheid en
invloed die ik heb in de
organisatie zorgt ervoor dat ik dit
een erg leuk bedrijf vind om voor
te werken.
> Wat maakt jou een

waardevolle vibber?
“Ik ben betrouwbaar en serieus
bezig ben met mijn vak. Ik houdt
mij graag aan mijn afspraken
omdat ik dat ook van andere
verwacht. Ik grijp graag kansen
aan om nieuwe dingen te leren
of te ontwikkelen en ben erg
betrokken bij de organisatie.
Vibber is voor mij meer dan een
werkgever. Ik ben onderdeel van
vibber en vibber is een
onderdeel van mij.”
> Hoe ziet jouw ideale project

eruit?
“Ik vind het heel belangrijk dat
een project een duidelijk en
concreet doel en resultaat voor
ogen heeft of waar in ieder geval
een duidelijke vraagstelling is
geformuleerd vanuit de klant. Als
consultant kan ik daardoor
borgen dat de klant tevreden is
met het eindresultaat dat we
gaan opleveren.
Daarom is ons salestraject zo
ingestoken dat we aan de
voorkant al samen met de
opdrachtgever een duidelijk doel
en concrete resultaten
formuleren. Zodat we allebei
weten waar je ja tegen zeggen.
Daarom vind ik software
implementaties zo leuk. Ik kan
dan echt iets tastbaars
neerzetten. De implementaties
van assetbeheersoftware is mijn
expertise.

Ik vind het leuk om mijn visie en
inzichten hierover te delen met
klanten en ze te helpen om assetmanagement op de meest
efficiënte manier vorm te geven
in hun organisatie.”
> Naast consultant ben je ook

partymanager bij vibber.. hoe
tof is dat?
Dat is een hele eer! Want het is
mijn verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat er
voldoende wordt gefeest binnen
vibber! Ik verzamel leuke ideeën
en plan vervolgens leuke uitjes.

> Hoe ontspan jij na een lange

werkdag?
“In mijn vrije tijd doe ik aan
sportief paaldansen. Dat doe ik
twee keer per week en dat geeft
mij veel ontspanning. Doordat ik
met mijn lichaam bezig ben en
de focus ligt op het leren van
nieuwe houdingen of draaien
kan ik mijn hoofd even helemaal
leeg maken. Verder vind ik het
ook heerlijk om een avondje op
de bank te ploffen en te Netflixen
met mijn vriend, onze twee
katten en een goed glas wijn!”
> Wat doe je nog meer in je

We hebben sowieso elke vrijdag
een borrel maar daarnaast
hebben we ook geregeld een
PartyPartyParty!!! Dat is een extra
leuke vrijdagmiddagborrel met
een leuke activiteit! Daarnaast
barbecueën we in de zomer bij
een collega en gaan we
regelmatig op stap met elkaar!”
> Hoe is dat nu in tijden van

corona?
“Gelukkig komen we nu weer
wat meer bij elkaar met een
aantal aanpassingen. Maar we
hebben een tijd gehad dat we
de borrels alleen via Teams
konden houden. Prima natuurlijk,
maar ik miste de fysieke borrels
wel heel erg. Deze momenten
samen met collega’s vinden wij
als vibber erg waardevol!”

vrije tijd?
“Ik hou van avontuur. Het liefst in
combinatie met iets actiefs. Ik ga
graag onbekende paden
verkennen op de mountainbike.
Maar indoor klimmen en skydiven
vind ik ook tof om te doen. En in
de winter kun je mij vinden in de
sneeuw om te snowboarden.
Toch doe ik dit nog te weinig
naar mijn zin. Maar dat komt
omdat ik ook erg goed ben ik het
verzinnen van DIY dingen in en
rond het huis. Zo ben ik nu bezig
met het opknappen van de hal
en het toilet. Als dat gedaan is
liggen de ideeën voor een
zelfgemaakt tv-meubel en
hanglamp al klaar. En de tuin wil
ik ook nog graag aanpakken...
Genoeg uitdaging dus! 😊

Van gedachten wisselen met Josefien over assetmanagement en de
implementatie van beheersoftware? Ze maakt graag tijd voor je vrij!
Josefien Dusseljee
j.dusseljee@vibber.nl

www.vibber.nl

