Burgum, 22 januari 2014
CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens
Naam
Voornaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat
Rijbewijs

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Boom
Jan Arnoldus
Einekroas 15
9251 TC Burgum
06-52685403
27 maart 1974
Drachten
gehuwd, 1 dochter en 1 zoon
A&B

Opleiding
2013

Cursus conditiemeting NEN 2767

2012

EPA-W adviseur, Cito Nederland

2004-2006

Elementaire Bouwkunde A & B, BOB B.V., Zwolle

2000- 2002

Aankomend Projecttechnicus Gebouwinstallaties (MIT),
Friese Poort, Drachten

1994 - 1998

HBO-Technische Bedrijfskunde, Hanzehogeschool, Groningen

1990 - 1994

MBO-Energietechniek, MBO-college, Drachten

1986 - 1990

MAVO, ‘De Flecht’, Bergum

Werkervaring
okt’10 – heden

Eigenaar Technisch
werkzaamheden:
-

adviesbureau

BOOM

met

de

volgende

Detachering Gemeente Menameradiel,
 Projectleider uitbreiding brandweergarage Marsum,
 Renovatie kleedkamers sporthal en gymlokalen,
 Opstellen MJOP gemeentelijke gebouwen
 Opstellen MJOP 13 basisscholen,
 Directievoering uitbreiding bredeschool Deinum
 Projectleider aanschaf en implementatie softwaresysteem
O’prognose voor Middelsee gemeentes,
 Projectleider gezamenlijke aanbesteding Middelsee gemeentes,
 Interne projectleider en toezichthouder bouw van Brede School te
Berltsum,
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-

Projectleider invoeren in 59 lokalen
opdrachtgever; Middelsee gemeentes

een

klimaatsysteem,

-

Advisering en projectleider renovatie 3000m2 bitumen dak Theater De
Tamboer te Hoogeveen, opdrachtgever Gemeente Hoogeveen.

-

Maken van MJOB voor 7 gemeentelijke gebouwen,
conditiemeetsystematiek 2767, voor gemeente Ferwerderadiel.

-

Vanaf 3 februari 2014 opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel.
Werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling
gebouwen onderhoud, civiele werken en oevers&kades.

-

Eind 2013, Technisch en Ruimtelijk Programma van Eisen gemaakt
voor Dagelijks Leven in Apeldoorn.

-

Eind 2013, Diverse adviesen gemaakt voor kruipruimte isolatie.

-

Warmtescan Friesland gelanceerd samen met Bouwkundig
Ingenieursbureau A. de Jong. Samen maken we thermografische
opnames van gebouwen en woningen welke verwerkt worden in een
rapport. Zie ook www.warmtescanfriesland.nl

-

Eerste kwartaal 2014 opdracht van Energy Challange om voor 24
scholen een thermografische scan te maken met een Energielabel.

mbv

sept’08 – sept’10

Projectleider bij DHW projectbegeleiding: Gedetacheerd bij de gemeente
Menaldumadeel: Opzichter nieuwbouw brandweergarage, technisch
adviseur voor afdeling welzijn voor huisvestingsaanvragen en
subsidieaanvragen dorpshuizen en alle voorkomende werkzaamheden op
afdeling gebouwenbeheer.

sept’ 06- sept’08

Technisch medewerker Planning en Planmatig Onderhoud bij
Woningcorporatie Dongeradeel: Werkzaamheden: o.a. het maken van de
meerjarenbegrotingen, werkvoorbereiding, calculatie en aanbesteding
jaarbegroting, onderhoudscontracten afsluiten en beheren, inventariseren
van bouwkundig onderhoud, implemenatie en onderhouden van het
onderhoudsprogramma SG Tobias, het invoeren en beheren van het
conditiemeetprogramma Stravis, het maken van EPA labels, lid van
werkgroep strategisch voorraadbeleid, het begeleiden van het
slooptraject, het regelen van de dienstleidingen en meters bij nieuwbouw.

sept ‘ 03- sept’ 06

Calculator/contractbeheerder bij Corporatieholding Friesland te Grou
Werkzaamheden: o.a. het maken van de meerjarenbegrotingen,
onderhoudscontracten afsluiten en beheren, projecten aanmaken voor
uitbesteding, inventariseren van bouwkundige onderhoud, het inrichten
en onderhouden van het onderhoudsprogramma SG Tobias

juni ’02- sept ‘03

Medewerker Woondiensten bij Patrimonium Heerenveen te Heerenveen
Werkzaamheden: o.a. aansturen van twee monteurs en derden, plannen
en opnemen van (mutatie)werkzaamheden en vervangen van de
opzichter

mrt’ 00 – juni ‘02

Werkvoorbereider bij Pranger-Rosier Installaties BV te Dokkum
Werkzaamheden: o.a. calculeren, bestellen, werkvoorbereiden,
ondersteunen projectleider, aansturen monteurs en werk opnemen voor
de utiliteits- en woningbouw
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sept ’98 – mrt ‘00

Onderhoudsplanner bij Rendac Bergum B.V.
Werkzaamheden: o.a. ondersteuning hoofd-TD, aansturen van de
werkplaats, het onderhouden van contacten met derden, het
implementeren en het beheren van een nieuw onderhoudsprogramma en
het analyseren van gegevens t.b.v. verbeteringstrajecten

juni ’96 - sept ’98

Verkoopadviseur bij Expert Meijer te Bergum, als bijbaan naast studie.

Nevenfuncties
maart 2012 - heden Penningmeester Doarpsbelangen Burgum
juli ’05 - maart’11

Voorzitter accommodatiecomm. tennisvereniging “ De Leechkamp”

nov ’07 – sept’08

Voorzitter personeelsvereniging Woningcorporatie Dongeradeel

juni ’04 - juni ’05

Lid accommodatiecommissie tennisvereniging “ De Leechkamp”

Hobby’s
- Fitness, racefietsen en joggen
- Projecten in en rond het huis
- Houten meubels maken voor binnen en buiten
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