
Werkervaring 
Sebatical, Wereldreis - juni 2022 t/m februari 2023 
Wereldreis op de fiets van Europa naar Nepal naar Nieuw-Zeeland. 
Blog van onze (samen met mijn vriendin) reis 

Leveranciersmanager / Projectleider, Hanzehogeschool, Groningen - mei 2017  
t/m mei 2022 
Het managen van contracten op bouwkundigonderhoud, terreinonderhoud en enkele 
facilitaire voorzieningen. Tevens het geven van advies op technische en contractuele 
vraagstukken. 
• Planmatig onderhoud gebouwen	 	 • Correctief onderhoud gebouwen 
• Meer Jaren Onderhoud Begrotingen	 • Terreinonderhoud 
• Contractbeheer	 	 	 	 • Aanbestedingen 

Technisch Manager Wonen, MVGM Vastgoedmanagement, Groningen - 
augustus 2014 t/m mei 2017 
• Kwartaal overleggen met complex	 	 • Planmatig onderhoud 
   eigenaren (technische input)	 	 • Klacht onderhoud 
• Woning mutaties (voor inspecties, opnames 	• Meer Jaren Onderhoud Begrotingen 
   en opleveringen) 

Inspecteur/Werkvoorbereider, Bouw & Facility Nederland BV, Groningen - medio 
april t/m juli 2014 
• Auto-Cad tekenen	 	 	 • Rapporteren 
• Planningen maken	 	 	 • Inspecties hellende daken NEN 2767 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool (Academie Minerva), Groningen - begin 
januari t/m augustus 2013 
• Frontoffice werkzaamheden	 	 • Centrale telefonie diensten 
• Openen en sluiten gebouw	 	 • Ruimtes klaarzetten 
• Kleine technische klussen		 	 • Schilderwerkzaamheden 
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Profiel 
De Bouw(advies), Techniek en Vastgoed wereld zijn vakgebieden die mijn interesse wekken. 
Na een mooi jaar van reizen over de wereld met de fiets en de daarbij horende mooie avonturen en ervaringen is het weer tijd 
om aan de slag te gaan in het werkveld. Mijn interesse ligt hierbij nog steeds in de bouw wereld en dan met name de 
onderhoudskant ervan. In mijn werkomgeving zoek ik net als in het dagelijks leven naar veelzijdigheid, afwisseling en 
flexibiliteit. Ik ben een pragmatisch denker en leer snel in de praktijk. door mensen in mijn omgeving wordt ik omschreven als 
een handig, praktisch en accuraat persoon die graag zijn werkzaamheden tot een goed einde brengt. Ik hoop in de komende 
jaren weer veel mooie avonturen te beleven (dus ook tijdens mijn werk) 

Naam Hoogeveen 
Voornamen Martijn Philippus 
Roepnaam Martijn 
Adres Dreef 102 
Postcode 3956 EW 
Plaats Leersum 
T +31 (0)6 14355264 
E mphoogeveen@gmail.com 
🌐  http://martijnhoogeveen.nl 
Geboortedatum 07 april 1983 
Geboorteplaats Groningen 
Burgerlijke staat Samenwonend
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Toezichthouder bouw, Hanzehogeschool (Academie Minerva), Groningen - 
medio juni t/m eind augustus 2012 
Tijdens deze periode heb ik meegedraaid in de organisatie van het verbouw project van 
Academie Minerva ter vervanging van mijn leidinggevende dhr. van der Zee.  
• Organiseren openings- en sluitingstijden	 • Coördineren interne verhuizing 
• Aanspreekpunt voor omwonenden		 • Aanspreekpunt voor bedrijven 
• Coördineren bouw schoonmaak	 	 • Veiligheid handhaven  

Stage Projectleiding, Gemeente Assen, Assen - februari t/m juli 2011 
Hier werkte ik mee bij de projectleiding (zijde opdrachtgever) van het project “De Nieuwe 
Kolk” in Assen.  
• Controleren tekeningen	 	 	 • Controleren planningen 
• Controleren uitgevoerde werkzaamheden	 • Bouwvergaderingen bijwonen 
• Organiseren/opstarten sluitplan 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool (Prins Claus Conservatorium en afd. 
Economie), Groningen - begin september 2006 t/m januari 2013 
• Frontoffice werkzaamheden	 	 • Kleine technische werkzaamheden 
• Openen en sluiten gebouw	 	 • Ruimtes klaarzetten 

Bouwkundig tekenaar, Bouwbedrijf Tieben, Ter Apelkanaal - Juli 2006 t/m 
augustus 2007 
• Maken van Auto-CAD tekeningen. 

Afdeling techniek (Onderhoud/vastgoedbeheer), PandGarant, Groningen - maart 
t/m Augustus 2006 
• Bouwkundige inspecties	 	 	 • Aannemen dagelijkse klachten/storingen 
• Klachten/storingen wegzetten bij 	 	 • Meerjaren onderhoudsplanningen 
  aannemers	 	 	 	   maken en bijwerken 

Werkvoorbereiding en timmerfabriek, Bouwborg , Groningen - januari t/m eind 
februari 2006 
• Calculatie werkvoorbereiding	 	 • Timmerfabriek werkzaamheden 

Timmerman, BAM woningbouw, Leeuwarden - juni t/m december 2005 
• Timmerman ruw- en afbouw	 	 • Maatvoering 
• Stelwerk	 	 	 	 • Betonstorten 

Freelancewerk - 2003 - 2004 
In deze periode heb ik mij bezig gehouden met het doen van kleine klussen en 
verbouwingen. 

Stage afdeling techniek, PandGarant, Groningen - 2003 (5 Maanden) 
• Aannemen Klachten/storingen	 	 • Klachten/storingen wegzetten bij  
• Bouwkundige Inspecties uitvoeren	 	   aannemers 
• Opdrachten verstrekken aan bedrijven	 • Aanvragen van offertes 

Facilitair medewerker, Hanzehogeschool, Groningen - 2000, 2002 en 2003 
Vakantiebaan, Medewerker interne dienst (faculteit Techniek) 
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Stage, Brandweer Haren, Haren (GN) - 2003 (5 Maanden) 
• Aanvalsplannen tekenen en uitwerken	 • Controleren / inspecteren bouwwerken  
  met Stabi-CAD	 	 	 	   t.b.v. brandveiligheid 

Stage werkvoorbereiding , Raab Karcher bouwstoffen, Groningen - 2002 (5 
maanden) 
• Calculeren tegelwerk vanaf tekening en bestek 

 
 
Allround medewerker, Vastgoed Onderhoud, Groningen - 2000 - 2003 
Werkzaam bij Vastgoed Onderhoud als allround medewerker.  
• Plaatsen keukens	 	 	 • Verbouwen badkamers 
• Ruw- en afbouw timmerwerk	 	 • Bevoorraden bouwplaatsen 
• Schilderwerkzaamheden 

Onderwijs 
2008 – maart 2012	 HBO Bouwkunde aan de Hanzehogeschool te Groningen 	
	 	 	 met minor FSE (Fire safety engineering) (afgerond) 

2006 – 2008	 	 HBO Technische bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool te 	
	 	 	 Groningen. 

1999 - 2003	 	 MBO techniek afd. bouwkunde niveau 4 aan Het Alfa-college 
	 	 	 te Groningen. (afgerond) 

1995 - 1999	 	 Mavo, H.N. Werkman College te Groningen. (afgerond) 

1990 - 1995	 	 Basisschool, Dom Helder Camara te Groningen. 

1987 - 1990	 	 Basisschool te Frankrijk. 

Cursussen 
• O-prognose EE (februari 2018, Plandatis) 

• Feedback geven en ontvangen (mei 2013, Schouten en Nelissen) 

• NEN 3140. Veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische 
objecten. (september 2011)  

• Lift tornen. (november 2011) 

• BHV (bedrijfshulpverlener) (jaarlijks herhaald sinds 2008 t/m 2012)  

• In het bezit van VCA V.O.L (geldig t/m 29-01-2029) 
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Vaardigheden 
• Ruime ervaringen met Word, Excel, Powerpoint (Microsoft office pakket) en AutoCAD 

tekenen, gebruik van zowel Apple als Windows is geen probleem. 

• In het bezit van rijbewijs B. 

• Talenkennis: 
	 Nederlands: Moedertaal 
	 Engels: Mondeling en Schriftlijk (goed) 
	 Frans: Mondeling (redelijk) 
	 Duits: Mondeling (matig) 

Hobby’s: 
• Wielrennen, Moutainbiken, Bikepacking. 

• Het sleutelen aan motorische voertuigen. 

• Het klussen aan huizen / vrienden en familie helpen met verbouwen. 

• Het bezig zijn met audio, video en computer apparatuur thuis. 

• Wintersporten, snowboarden.
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