Bij het vernieuwen van de BZ site is er ruimte gekomen voor onze ICT tak waarbij ze mij dus gevraagd
hebben om een stukje over mijn persoontje te schrijven dus bij dezen:
Mijn naam is Sylvana Lambij en ik ben inmiddels SGTODVB en werkzaam bij nu nog JCG en vanaf 1 juni
2013 het JIVC. Ik ben medewerker netwerk en systemen NSWAN en Coallitie waarbij mijn primaire focus
uit gaat naar het Coallitie netwerk Centrixs. Dat wil zeggen dat ik van beide netwerken nagenoeg alles
moet weten echter als er werkzaamheden of storings meldingen (tickets) zijn op Centrixs dan heeft dit
over het algemeen prioriteit.

Ik ben van oorsprong niet een IT’er en vond het Old school verbindings werk dan ook erg leuk om te
doen. Vooral het radio werk had mijn voorkeur, de uitdaging om alles werkend te krijgen en te houden
in alle omstandigheden was mijn drijfveer.
Na de VVO welke nog in “oude stijl” werd gegeven dus zonder netwerk opleidingen werd ik als
teamleider aan boord van het mooie fregat de Witte de With geplaats. Het werd mij al snel duidelijk dat
ICT en netwerken belangrijk werden. Met dit in het achterhoofd had ik CCNA 1 E-learning aangevraagd
echter het was de vooravond van een lange drukke periode dus dat boek eindigde al snel op de plank.
Daarna begonnen we een uitdagend programma met Fregron (huidige Seatrain), NOST en daarna als
stafschip Stanvforland (Huidige SNMG1) naar de overkant en voor het tweede gedeelte naar de
middelandse zee. Het was een drukke en zeer leerzame periode maar voor leren was niet echt tijd en Elearing had niet echt nut als je nagenoeg geen internet access hebt.
Nadat de With uit dienst werd gesteld ben ik over gestapt op de Amsterdam voor de Operation Enduring
Freedom en daar had ik wat meer tijd te besteden dus het besef dat ik achter de feiten aan het

aanlopen was kwam weer naar boven en heb ik gelijk een aanvraag voor CCNA1 eruit gegooit. Nadat ik
deze succesvol had afgerond werd er compleet nieuw glasvezel netwerk uitgerold op de Amsterdam dus
dat had op dat moment mijn volle aandacht. Met veel plezier volgde ik alle werkzaamheden en hielp ik
waar ik kon echter echt verstand van het geheel had ik natuurlijk nog niet maar enthousiast was ik wel.
Nu wist ik het zeker, hier moet ik meer vanaf weten. Zo gezeg zo gedaan, Exploration 2, 3 en de klik
cursus windows2000 waren snel besproken. Ik wilde ook graag nog Exploration 4 doen echter dat viel in
mijn zomerverlof dus dat was minder maar ja daarna zouden we 6 maanden naar de west gaan dus
vakantie genoeg dacht ik en heb ik zodoende op de valreep ook nog deel 4 gedaan en toen was de koek
op bij de baas, dat is jammer zeg..
Mijn plaatsing bij de Amsterdam liep af en aangezien ik al een jaar verlengd had was het ook hoog tijd
om te gaan. In Exploration 4 had ik van een van mijn mede cursisten, John Frenk, gehoord van de
organisatie JCG, dat ze daar een helpdesk hadden waar vacatures open stonden en dat zij ook in de
gelegenheid werden gesteld om MCSA te volgen dus dat klonk goed. Op zee contact gezocht met de
AOO Kreukniet met de vraag wat de open regelnummers waren zodat ik deze in mijn BR kon opnemen.
Al snel werd ik benaderd door P&O dat ik geplaatst zou worden bij de JCG service desk. Eens aan de
andere kant van de spreekwoordelijke medaille kijken, nieuwe ervaringen opdoen en gelijk ook weer
opleidingsmogelijkheden dus ik was blij.
Een maal geplaatst bij de servicedesk Den Helder bleek dat het MCSA traject al vol zat en dat er
waarschijnlijk ook geen nieuwe zou komen in de toekomst dus mijn teleurstelling was groot. Wel tegen
iedereen die het maar horen wilde (en de rest ook wel) gezegd dat ik zeer graag de MCSA traject in
wilde en dat als er iemand uit zou vallen of ze dan aan mij wilde denken maar dat gebeurde helaas niet.
Na een tijdje waren er paar personele wisselingen binnen de support tak van JCG waardoor er weer een
nieuwe MCSA traject opgestart werd en halleluja, ik mocht gelukkig ook.
Gedurende het traject kreeg ik te horen dat er een functie binnen N&S NSWAN en Coallitie
opgengesteld zou worden en er werd mij gevraagd of ik er geen oren naar had en dat had ik natuurlijk.
Een functie binnen de support tak wat uitdagend werk betekent en een rang hoger, natuurlijk wilde ik
dat wel. Echter was ik op dat moment zwanger en zou ik pas begin 2012 beschikbaar zijn ivm verlof e.d.
dus heb ik een gesprek aangevraagd met het afdelings hoofd waarin ik alles heb uitgelegd. Na het
gesprek kreeg ik te horen dat ze opzoek waren naar een gemotiveerd persoon en dat ze mij graag wilde
hebben dus helemaal top. Daarna was er nog een hoop onduidelijkheid tussen P&O CZSK en P&O JCG
waardoor ik nog een lange tijd in onzekerheid heb gezeten maar een paar dagen voor het verlof kwam
het verlossende woord, ik zou aangeboden worden aan JCG N&S. In de eerste weken van mijn verlof op
sollicitatie bij de Ltz Kuijt en de SMJR Govers geweest waarna ik aangenomen werd en ik zou direct na
mijn verlof op 1 maart beginnen als SGTODVB bij N&S.
Op 1 maart heb ik mij met een gezonde dosis zenuwen en heel veel motivatie gemeld in Haaksbergen
waarna het leren begon. De dagen vlogen voorbij en ik zag af en toe door het bos de bomen niet meer.
Wat schat aan informatie komt er dan op je af. Er viel heel veel te leren en nu 10 maanden later leer ik
nog steeds elke dag wat bij. Het werk is heel divers en je verveeld je geen moment. Zeker het netwerk
Centrixs was vreem door de Domino omgeving wat natuurlijk anders is dan de standaard Microsoft

producten. Beetje bij beetje begon ik het plaatje te zien en kon ik steeds meer en na ongeveer 3
maanden mocht ik met de storingsdienst mee lopen, een mijlpaal en wederom weer erg spannend. Wat
als ze mij bellen en ik weet het antwoord niet.. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en loop ik nu
zelfverzekerd mee met de storingsdienst.
Er komen grote veranderingen aan op zowel NSWAN als op Centrixs wat weer veel werk en leer
momenten met zich mee brengt en daarbuiten is er ook de tijd om aan mijn opleidingen te werken. Ik
heb momenteel de cursussen MS powershell en MCSA SQL gevolgd en heb ik nog sap inkoop nummers
(heb je nodig om een cursus te kunnen volgen bij een externe partij) liggen voor de upgrade naar MCSA
2008R2, windows 7 en exchange 2010. Verder zijn er nog andere cursussen die ik kan volgen dus je staat
wat dat betreft niet stil en kan je mooi mee nemen in je rugzakje naar volgende functies.
Buiten al deze werkzaamheden en cursussen doen wij natuurlijk ook gebruikersondersteuning, lossen
we storings meldingen op en helpen we schepen om zich gereed te maken voor een deploymend,
oftewel :

“Never a dull moment with us”

