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Curriculum Vitae

Naam

: Speelman

Voornaam

: Lambert

Huisadres

: Pretorialaan 32A-01

Postcode

: 3072 EN

Woonplaats

: Rotterdam

Telefoon

:

Mobiel

: 06-13703348

E-mail

: lambert@speelman.org

Geboortedatum

: 19 januari 1969

Geboorteplaats

: Stadskanaal

Burgerlijke staat

: Gescheiden

Godsdienst

: Ja – en je naaste liefhebben als jezelf!

Rijbewijs

: A/B - Tractor

Opleiding

: Havo
: SROKI - Ermelo (School Reserve Officieren Kader Infanterie)
: TOKM

(Technische Opleidingen Koninklijke Marine)

: Middelbare Opleiding Elektrotechniek (PBNA)
: Diverse Cursussen
Vrijwilligerswerk

: Wilskracht (via Laurens) (ouderen en minder validen)
: SKIN – Taalonderwijs aan migranten/anderstaligen
: Pameijer – (ex-)psychiatrische patiënten en (ex-)verslaafden
: UVV – Assistent Technasium aan het Libanon Lyceum

Keuringen

: Gekeurd voor het uitoefenen van veiligheidsfuncties (crisis-beheersing)

Interesse

: Didactiek voor bestuur en politiek - Staatkunde
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Havo:
Diploma behaald in 1987
Exact vakkenpakket: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.
Middelbare opleiding elektrotechniek:
Diploma behaald in 1996
Opleiding is gevolgd bij het Koninklijke PBNA d.m.v. schriftelijke cursus.
Cursussen:

10 vingers blind typen (Scheidegger)
NEN 3140 veilig werken in laagspanning
NEN 3140 inspectietechnieken
NEN 3140 EVK elektrische toestellen
NEN 1010 voor ontwerpers
NEN 1010 installaties >3x 80 ampère
Toegepaste Elektronica
Instrumentatie fitten
Proces InstallatieTechniek I
Proces InstallatieTechniek II
Meet en Regeltechniek Algemeen
VCA 1
EHBO en BHV
Basiscursus Hydrauliek (Caterpillar-Machines)
PLC-Siemens Step 7
Hydraulische Systemen (ROVC)
Diverse interne Cursussen m.b.t. grondverzetmachines van het merk Caterpillar
Internatinaal Certificaat Bedieningsman Hoogwerkers (IPAF)
BMWT Chauffeur Heftruck
Technisch Engels dl 1 en 2
Zakelijk Duits
Vinden & Binden van vrijwilligers
Dienstplicht:
Van 26 februari 1990 tot 2 april 1991 vervuld bij de Landmacht als onderofficier in de bewaking.
Opleiding aan het SROKI te Ermelo:
Opleiding dienstplichtig Kader Infanterie
- 3 maanden panster-infanterie en vervolgens beveiliging
Doel: Aan het einde van de opleiding diende de militair behalve te beschikken over een grote
dosis militaire vakkennis, ook te beschikken over een grote hoeveelheid andere eigenschappen,
vaardigheden en hoedanigheden zoals; creativiteit, initiatief, zelfvertrouwen, motivatie en
leiderschapskwaliteiten
Onderdeel van de opleiding: Managementpraktijk OTVEM –
- Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden
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Staat van dienst:
Van juni 1987 tot 25 februari 1990 werkzaam geweest als agrarisch medewerker (tevens
onderhoudsmonteur) bij:
Loonbedrijf gebroeders Speelman
Alteveersterweg 29
9661 TB Alteveer (Gn)
Werkzaamheden: agrarische activiteiten waaronder het zaaien, poten en oogsten van gewassen.
Daarnaast service-onderhoud en revisie van benodigde apparatuur (grotendeels mechanisch;
tandwielkasten, kettingen, rooibanden etc.; betrokken bij machine-constructies). Opgegroeid
binnen het bedrijf vanaf mijn kinderjaren; ervaring in het besturen van trekkers, heftrucks en zelfrijdende-machines. Werkzaamheden werden doorgaans bij de klant uitgevoerd, zelfstandigheid is
een must en het probleem van de klant moest door eigen inventiviteit zo snel mogelijk opgelost
worden; zonodig door het inschakelen van een ander bedrijf.
Note: Opgegroeid in de agrarische sector binnen het bedrijf vanaf de jongste jaren.
Van 2 april 1991 tot 2 april 1995 in dienst bij de Koninklijke-marine als matroos der eerste klasse van de
Technische Dienst Elektrotechniek.
Werkzaamheden: onderhoud van diverse elektrotechnische apparatuur, het oplossen van storingen
in installaties zoals de scheepsvoortstuwing (dieselelektrisch), electriciteitsverdeelkasten licht en
kracht (440, 220, 115 en 24 volt), compressoren, huishoudelijke apparatuur, kombuisinrichting,
luchtbehandeling, koel- en vriesinstallaties.
Daarnaast toezicht en verantwoording over de apparatuur vanuit een centrale-controlekamer en
voor de veiligheid van het schip; brand- en averijploegen.
-Enige ervaring in dieseltechniek, in incidentele gevallen kleppen afstellen, verstuivers en
brandstof-pompen wisslen/reviseren.
- Een half jaar magazijn ervaring: orderverwerking, voorraadbeheer en reorganisatie. Veelal
zelfstandig gewerkt. Genoot een groot vertrouwen van mijn chefs en beschikte over een ruimere
kennis dan in mijn functie verëist was.
- In de militaire basis-opleiding werd tevens geoefend met perslucht, werden trainingen gevolgd
voor brandbestrijding en brandpreventie, bestrijding van averij en oefeningen voor slopenrol.
Tevens heb ik tijdens deze primaire militaire vorming bij de Koninklijke Marine mijn kennis en
ervaring, opgedaan bij de Landmacht, in de praktijk uit te voeren indien er hiertoe aanleiding was
en indien het wenselijk was. (onvoorziene omstandigheden)
Van 13 april tot 30 april 1995 werkzaam geweest als elektrotechnisch installateur bij Schneijders elektro
via uitzendbureau:
Techno Time technische uitzendgroep
Vest 205
3311 TV Dordrecht
Werkzaamheden: bekabelen en aansluiten van machines en hun bedienings-/bewakingskasten met
toepassing in de kippeslachterij en renovatie in de woningbouw.
Van 12 juni tot 18 augustus 1995 werkzaam als monteur tools, luchtgereedschap, bij Atlas Copco Tools
Nederland via uitzendbureau:
Manpower uitzendorganisatie
Vest 169
3311 TV Dordrecht
Werkzaamheden: inspectie van de status van luchtgereedschap (kwaliteit en veiligheid), het
opstellen van rapport, en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.
Tevens ervaring opgedaan in het magazijn betreffend retourgoederen, het controleren van de
status daarvan, het beheren en opslaan van de goederen, alsmede het verzend gereedmaken en
leggen van deze goederen.
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Van 23 augustus tot 8 september 1995 werkzaam als elektrotechnische installateur bij Electron via
uitzendbureau:
Artifex Interim
Landpoortstraat 27
4797 AM Willemstad
Werkzaamheden: bekabelen en aansluiten van motoren, elektrotechnische-apparatuur in de industrie (Suikerunie).
Van 20 september t/m 22 september 1995 werkzaam als elektrotechnische installateur bij Verkerk
installatietech-niek via uitzendbureau:
Manpower uitzendorganisatie
Werkzaamheden: kabeltrekken en demonteren van oude installaties in fabriek voor glasvezels.
Van 13 november t/m 27 november werkzaam als elektrotechnische installateur bij Jolectra service via
uitzendbureau:
De Schiestreek
Spuiweg 33
3311 GT Dordrecht
Werkzaamheden: monteren van wandcontactdozen en aanleggen van voeding in bestaand pand,
tevens aanleggen van PTT-draad.
Van 28 november t/m 8 december 1995 werkzaam als service-/onderhoudsmonteur bij Habro horeca via
uitzendbureau:
Tempo-Team Uitzendbureau BV
Sarisgang 16
3311 NE Dordrecht
Werkzaamheden: het plaatsen, onderhouden en repareren van industriële
vaatwasmachines/wasstraten evenals groot-keukenapparatuur (kookketels, warmhoudplaten etc.)
Van 14 december t/m 22 december 1995 werkzaam als elektrotechnische installateur bij Jolectra service
via uitzendbureau:
De Schiestreek
Werkzaamheden: monteren/plaatsen van wandcontactdozen, lichtschakelaars, pvc-buis,
lasdozen en de daarbij komende werkzaamheden in nieuwbouw en renovatie.
Demonteren van oude kabels in een havenkraan, deze na verhoging opnieuw bekabelen en
aansluiten vanuit een nieuw geplaatste verbindingskast.
Van 2 januari t/m 19 maart 1996 werkzaam bij Atlas Copco Tools Nederland via uitzendbureau:
Manpower uitzendorganisatie.
Van 30 maart t/m 10 augustus 1996 werkzaam geweest als onderhoudsmonteur bij Plastirol B.V. via
uitzendbureau:
Techno Time technische uitzendgroep
Werkzaamheden: het onderhouden van de machines benodigd voor het produceren van plasticfolie (extruders e.d.), het verlenen van service, het oplossen van storingen en het plaatsen van
nieuwe elektrische installaties.
Van 12 augustus t/m 22 september 1996 werkzaam bij Stork Installatie Techniek Rotterdam via:
Reijt Montage
Minervum 1327
4817 ZJ Breda
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Van 7 november 1996 t/m 7 januari 1997 werkzaam geweest in de Utiliteit en woning bouw bij R.T.P uit
Druten en van Wanrooij te Dongen via:
Aditech B.V.
Haarstraat 58-60
4201 JD Gorinchem
Vanaf 15 januari 1997 t/m 30 april 2001 in dienst bij Stork Installatietechniek Rotterdam B.V. (Industrie)
Werkzaamheden:
 Plaatsen, aansluiten en in bedrijf stellen van nieuwe elektrische installaties.
 Uitvoeren van EVK-keuringen handgereedschap en het opstellen van daarbij behorende
rapporten.
 Uitvoeren van elektrische Tracing.
 Het oplossen van storingen in overwegend (petro-)chemische industrie waaronder DSM
special Products, Elf-Atochem, Dupont en Shell.
 Uitvoeren van kalibratie werkzaamheden (Inregelen/afstellen apparatuur)
 Het verbeteren en begeleiden van bestaande projecten/installaties, werken conform normen
en QA/QC procedures .
 Uitvoeren van kleinschalige elektrische veiligheidsinspecties conform geldende normen.
 Kleinschalige bijkomende mechanische werkzaamheden.
 Risico Inventarisatie en Evaluatie, inspecties Richtlijn ArbeidsMiddelen en het opstellen van
rapporten. Voorstellen doen m.b.t. het opstellen van procedures.
 Het leiding geven aan 5 tot 10 monteurs en het geheel zelfstandig voorbereiden en uitvoeren
van kleinere projecten op zowel onderhoud als nieuwbouw.
 Aangesteld als bevoegd persoon laagspanning bij Dupont Rozenburg; actief in de call-out
voor een periode van drie jaren.
 2 maanden werkvoorbereiding Mars/MLO project op Shell Moerdijk als rechterhand van de
projectmanager. Een samenwerkingsverband tussen Stork en Croon
Vanaf 1 mei 2001 t/m 1 mei 2005 in dienst bij Geveke Zwaar Materieel te Papendrecht.
Werkzaamheden:
 Opbouw van grondverzetmachines van het merk Caterpillar evenals het oplossen van
storingen, onderhoud, in bedrijfstellen en revisie.
 Aanpassen van elektrische bedrading.
 Inbouw van gecertificeerde startonderbrekingen (SCM)
 BMWT-keurmeester.
 Werkzaamheden betreffen elektro en hydrauliek en benodigde mechanische aanpassingen.
Van 15 augustus t/m 16 september 2005 werkzaam als monteur bij SAS Gouda via uitzendbureau:
Toptech
Goudsesingel 249
3031 EL Rotterdam
Werkzaamheden: Montagewerkzaamheden aan Pipe Tensioning Systems.
Vanaf 24 september 2005 tot oktober 2015 werkzaam bij Riwal te Dordrecht als servicemonteur
buitendienst:
Werkzaamheden:
 Standaard opbouw, onderhoud, storingen en reparatie aan hoogwerkers.
 Sinds februari 2006 in de buitendienst als Servicemonteur aan hoogwerkers en bijkomend aan
verreikers en heftrucks.
 Werkzaamheden betreffen elektro, hydrauliek en dieselmotoren.
 Hoogwerkers en verreikers van het merk JLG, daarnaast merken waaronder Teupen, Genie,
Holland Lift , Manitou en enkele andere merken.
 Ambassadeur door mensenkennis.
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Ervaring met computers:
Windows 95, 98, 2000 en XP met MS office.
Adobe Creative Suite (CS3) en Adobe Video Collection (CS3).
SE-Qbase voor ABB-secutest 0701/0702S (test en rapportage software voor elektrisch handgereedschap)
Ervaring met het zoeken op fiche 's van onderdelen en het controleren van voorraden m.b.v. een
computernetwerk; uitzoeken van bestellingen en levertijden. Bekend met onderdelen bestellen via DBS.
Maak momenteel gebruik van Windos 7 (Ultimate), 8, Office 2010 (overgang naar 365).

Verdere vaardigheden:
Uit diverse staten van beoordeling en oriënterende gesprekken is gebleken dat ik over leidinggevende
capaciteiten en commerciële vaardigheden beschik.
Heb een brede basis in de techniek en speel snel in op nieuwe en veranderlijke situaties. Kan afstand
nemen om een betere visie te ontwikkelen waardoor een meer volledig en juiste beoordeling wordt
verkregen. Kansen worden hiermee vergroot.
In het verleden, maar ook hedendaags, word mijn opinie weleens gevraagd over een technische
vraagstukken alsmede met betrekking tot persoonsbeoordelingen.
Heb geleerd en geoefend om nieuwe mogelijkheden/kansen te creeëren, te benutten, en weet deze tot een
sucsesvol einde te brengen.
In mijn voormalige en huidige baan ben ik diverse malen ingezet om mij voor mij onbekende gebieden te
oriënteren, kennis op te doen en kennis te nemen van situatie c.q. installatie. (analyse en strategie)
Ben in staat om dit alles om te zetten in een proces en benut mogelijkheden om mensen aan te sturen, te
trainen, te begeleiden/ondersteunen, hen op hun mogelijkheden te wijzen en te helpen en te verbeteren,
om het doel te behalen. – Change Management!

Overige:
Voor een antal jaren een website onderhouden; gefilmd; fotoreportages gemaakt. Presentaties gemaakt en
publiek gesproken.

Interesses:
Geestelijke Verzorging, Social Media, Fietsen, Wandelen, Fotografie, Koken, Reizen.
Kortom alles wat anderen leuk vinden en waarbij ik ze kan helpen, ze waarderen, met wie ik kan (en wie
wil) delen en om samen van te genieten. – Life Coaching!

