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Curriculum Vitae 

Naam  : Lobbe-Schenk, A.G.T. 

Roepnaam : Sandra 

Geboortedatum  : 14 juni 1969 

Opleiding : HBO Civiele Techniek (duaal, 2010) 
HTS Civiele Techniek Propedeuse (deeltijd, 2004) 
MTS Werktuigbouwkunde (deeltijd, 2002) 

Cursussen : Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen in de ondergrond, 
WTA (2015) 
Praktijkcursus funderingsonderzoek, theorie en praktijk van het   
onderzoeken en beoordelen van houten paalfunderingen onder   
gebouwen, F3O (2014) 
Restauratietechniek monumentale panden gemeente Amsterdam, 
Bureau Monumenten & Archeologie (2013) 
M-Foundation: ontwerpen en toetsen funderingen op druk- en trekpalen
evenals funderingen op staal (2009)
Funderingsproblematiek bij houten paalfunderingen en funderingen op
staal (2007)
Grondmechanica en funderingstechniek 2 (2006)
Heipalen (2005)
AutoCAD 2002 (2002)
AutoCAD R14 (1999)
Onderhoudsmonteur verwarming (1998)
Autogeenlassen (1997)
Verwarmingsmonteur (1997)
Distributiemonteur gas (1996)

Ervaring : 

Mei 2017 - heden : Sandra Lobbe 
Eenmanszaak 

Functie : Inspecteur/adviseur bestaande funderingen 

Werkzaamheden : - Beoordelen en adviseren funderingstechnische kwaliteit bestaande
bouwwerken

- Adviseren en begeleiden funderingsherstel
- Monitoren scheurmeters en deformatiemeetbouten, interpreteren en

adviseren vervolgstappen
- Kruipruimte-inspectie, inspecteren kwaliteit van de houten

beganegrondvloer en vloerbalken, aanwezigheid van zwam,
schimmels, houtworm, vocht, ventilatievoorziening
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Okt. 2011 – mei 2017 : Nebest B.V., Groot-Ammers 

Functie : Manager afdeling "Bestaande funderingen" en   
projectleider/inspecteur/adviseur bestaande funderingen 

Werkzaamheden : - Beoordelen en adviseren funderingstechnische kwaliteit bestaande
bouwwerken

Monumentale panden : - Leidsche Rijn funderingsonderzoek monumentale boerderij Roodnoot
met stallen, schuur en hooiberg, Oude Vleutenseweg 33
Zaandam funderingsonderzoek monumentaal voormalig badhuis,
Parkstraat 25
Amsterdam funderingsonderzoek monumentaal Burgerweeshuis,
Amstelveenseweg 400
Amsterdam gemeentelijk monument, voormalige huishoudschool,
Gabriel Metsustraat 8

2010 – sep. 2011 : Gemeentewerken Rotterdam 

Functie  : Toezichthouder sloopwerken 

Werkzaamheden : - Toezicht houden op uitvoering van de werkzaamheden conform de
eisen van het bestek, NEN-normen, CUR-rapporten en dergelijke

- Verzorgen van detailplanning van het toegewezen materieel
- Bijwonen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen
- Begeleiden van de uitvoering van de werkzaamheden
- Toezien op de veiligheid en het welzijn van de medewerkers

2003 – 2010 : Gemeentewerken Rotterdam 

Functie : Coördinator funderingsonderzoek 

Werkzaamheden : - Opnemen van projecten voor het uitbrengen van offertes en het
verkrijgen van opdrachten

- Maken van de werkplanning
- Begeleiden en inwerken nieuw personeel
- Verstrekken van opdrachten, zowel intern als extern
- Onderhouden van contacten met opdrachtgevers over de uitvoering

van projecten
- Inspecteren van bestaande houten paalfunderingen en funderingen

op staal in Rotterdam en omgeving
- Onderzoeken van mogelijke sloopgrenzen
- Analyseren, beoordelen en rapporteren van onderzoeksgegevens
- Adviseren over eventueel funderingsherstel
- Verbeteren en efficiënter maken van werkmethode
- Geven van voorlichting op bewonersavonden
- Beheersen van projecten in kwaliteit, geld en tijd

2000 – 2003 : Gemeentewerken Rotterdam 

Functie : Werkvoorbereider 

Werkzaamheden : - Maken van tekeningen betreffende civiele werken, zoals wegenbouw,
riolering, kabels en leidingen alsook groenvoorzieningen
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Jan. 2000 – sep. 2000 : Visser & Smit Hanab 

Functie : AutoCAD tekenaar 

Werkzaamheden : - Uitwerken ontwerpen en schetsen civiele techniek
- Maken van werktekeningen voor horizontaal gestuurde boringen

1999 – 2000 : Eneco 

Functie : AutoCAD tekenaar 

Werkzaamheden : - Bouwkundige tekeningen voor gas- en elektrastations
- Werktekeningen voor stadsverwarming
- Uitwerken ontwerpen en schetsen

1993 – 1999 : 

Functie : 

Eneco 

Zelfstandig gas- en stadsverwarmingsmonteur 

Werkzaamheden : - Verhelpen van storingen
- Verrichten van onderhoud
- Installatiewerkzaamheden nieuwbouw
- Maken van offertes voor installatie van gastechnische toestellen




