
Curriculum Vitae          

          
Personalia 
Naam :   Gerrit C. Spekman 
Adres:   Buitendijk 26, 1145 PK Katwoude 
Telefoon:   0653 983139 
E-mail:   gspekman@mantinq.nl 
Geboortedatum:  10 januari 1955 
Geboorteplaats:  Rotterdam 
Burgerlijk staat:  gehuwd 
Nationaliteit:  Nederlandse 
Rijbewijs:   A, B en E 
 
Competenties 

 Visionair  
 Netwerker & verbinder 
 Teamplayer en motivator 
 Volhouder 
 Ideeën generator / innovator 
 Ondernemer 
 Sterk commercieel en financieel inzicht 
 Groot improvisatievermogen 
 Resultaatgericht en flexibel 
 Realistische positieve instelling 

 
Carrière 
2015-heden 
Onder de vlag van Mantinq Consultancy & Business Solutions heb ik diverse projecten onder mijn hoede: 

 Lid Raad van Bestuur Blommaert Aluminium Constructions in België (2015-heden) 
 Lid raad van Toezicht DNS basisschool te Edam(2017-heden) 
 Investeerder & consultant bij Clean Shopping, professioneel reinigingsbedrijf voor winkelwagens 

(2015-heden) 
 Investeerder & consultant bij Barqo, een online verhuurplatform voor boten (2015-heden) 
 Investeerder & consultant bij Vesselbay.com / Bootveiling (2017-heden) 

 
1977-2015 
Van der Velden: 
Van der Velden Marine Systems is een internationaal toonaangevende groep van ondernemingen, 
gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van complete manoeuvreersystemen voor schepen en 
megajachten. Het is een vooraanstaand bedrijf in een nichemarkt. Kwaliteit, innovatie en service staan 
hoog in het vaandel.  
 
In 1977 ben ik bij A. van der Velden B.V. gestart als commercieel bedrijfsleider.  In 1992 heb ik het bedrijf 
overgenomen middels een management buy-out. Onder mijn leiding als algemeen directeur (DGA) is dit 
bedrijf uitgegroeid van een nationaal opererende onderneming met 7 medewerkers naar een 
internationaal opererende organisatie met ca. 160 medewerkers wereldwijd en met eigen kantoren in 
Duitsland, Roemenië, Singapore, Korea en China. 
 
Speerpunten waren: optimaliseren van de interne organisatie, kosten efficiency, outsourcing (tot 
gemiddeld 400 fte’s per jaar), marge verbetering, beheerste groei, professionaliseren van de 
serviceorganisatie.  
  
Begin 2013 heb ik het bedrijf verkocht aan de Damen Shipyards Group. Om de transitie succesvol te laten 
verlopen, ben ik tot 2015 adviseur en directielid gebleven bij Van der Velden Marine Systems. 
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1976-1977 
Onderofficier bij de Koninklijke Marine. 
  
Nevenfuncties 

 Oprichter en kartrekker maritieme ondernemersclub TCS (1990-heden) 
 Diverse bestuursfuncties bij Rotary Club Purmerend (2008-heden) 
 Adviseur dagelijks bestuur VV Lombardijen (1998-2017) 
 Bestuurslid en penningmeester Hiswa Holland Yachting Group (1998-2003) 
 Oprichter en bestuurslid SME, een maritieme netwerkorganisatie (1983-1996) 
 Lid Raad van Advies maritieme beursorganisatie Duisburg (1992-1996) 
 Lid Raad van Advies maritieme beurs binnenvaart en visserij Ahoy Rotterdam (1994-1996) 
 Lid kascommissie brancheorganisatie Holland Marine Equipment (1989-1992) 

 
Acquisities 
Om de oorspronkelijke focus van de binnenvaart te verbreden naar de andere maritieme markten 
(Jachtbouw, Offshore en grote zeevaart) heb ik een aantal acquisities gerealiseerd: 

 1993 Acquisitie van KoopNautic Holland BV (in 1998 verkocht aan Vosper-Thornycroft) 
 1998 Acquisitie Attema Systeemtechniek BV 
 1999 Acquisitie Barkemeyer Schiffstechnik GmbH  

Deze acquisities stelden het bedrijf in staat om de economische fluctuaties in de verschillende maritieme 
markten te nivelleren en al de segmenten van de wereldwijde maritieme markt te bedienen. 
 
Bijzonderheden 

 Uitgebreid netwerk in de Nederlandse en Duitse scheepvaartsector 
 Allround CEO-schap: specialisaties op het gebied van sales, HR en herstructureringen. 
 Zeer nauwe samenwerking met CFO en CTO op het gebied van ontwikkelingen en innovaties 
 Maritime Innovatie Award gewonnen met Silent Thruster in 2005(Mets DAME-Award) 

 
Opleidingen, diploma’s & trainingen 

 Nyenrode Commissarissencyclus jaargang 2015 
 (Technische) Opleiding Koninklijke Marine te Hilversum, Amsterdam, Den Helder en a/b HrMs 

Evertsen 
 MTS Werktuigbouw 3 en 4. 
 MULO: Wiskunde A 
 Duitse Rhetorik cursus (Hamburg Universität) 
 Diverse management cursussen: Financieel-management, HR, Timemanagement, de Bullet-Proof 

manager  en actief in overnames 
 Diverse seminars op management niveau bij FME-CWM  

 
Lidmaatschappen 

 Rotary Club Purmerend(2007-heden) 
 Belegger- en investeringsclub (oud)ondernemers(2015-heden) 
 NCD (Nederlandse Vereniging voor commissarissen en directeuren(2008-2017) 

 
Talenkennis 

 Nederlands en Duits uitstekend in woord en geschrift 
 Engels goed in woord en geschrift 

 
Interesses & hobby’s 

 Het up-to-date volgen van financieel en economisch nieuws 
 Beleggen & investeren 
 Voetbal, zeilen, skiën, diepzeeduiken 
 Hardlopen (diverse Internationale Marathons voor KIKA)  
 Motortour-rijden in USA en Zuid-Europa met vrienden en relaties. 


