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PROFIEL EN WERKTERREINEN
Paul Hofmeijer is als senior-adviseur aan het bureau MMG Advies en Hofmeijer Consultancy verbonden. Hij is
algemeen econoom en gewend zich te bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Hij heeft ervaring met het
bij elkaar brengen van partijen om taken te verdelen of een nieuwe wijze van samenwerking op te zetten. Hij is
makkelijk toegankelijk en hanteert een coachende stijl van leidinggeven. Hij heeft een groot netwerk opgebouwd
bij overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Hij heeft een brede ervaring in: het leiden van
projecten en programma’s waaronder opstarten van nieuwe organisaties, adviseren, strategisch en
verandermanagement, handhavingsstrategieën, verkenningen, business cases, strategische oriëntaties, evaluaties
en reorganisatieprojecten. Daarnaast heeft hij veel ervaring en gezag opgebouwd als senior beleidscoördinator
onder andere op de gebieden mobiliteit en industrie.

HUIDIGE BAAN
•

2007 – heden, MMG Advies, senior-adviseur. Voorbeelden van projecten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2018: BOVAG, visie Stad en Mobiliteit
2018: RSW, In kaart brengen kennisinfrastructuur Geothermie
2018: Provincie Utrecht, evaluatie handhaving wet Natuurbeheer (mede aan de hand van het Big-8 model)
2017: Gemeente Den Haag, evaluatie handhaving shisha lounges in samenwerking met o.a.
Omgevingsdienst Haaglanden
2017: Staatstoezicht op de Mijnen; handhavingsstrategie o.a. t.b.v. Geothermie en gaswinning
2017: RWS, t.b.v kennisinfrastructuur Bodem
2017: RWS, evaluatie Landelijk Asbest Volg Systeem
2016: Ministerie van I&M, Overdracht water- en bodemtaken aan Directoraat Generaal Ruimte en Water
2015: BOVAG-visie op brandstoffenaanpak Energieakkoord gericht op tankstations
2013: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, duurzame mobiliteit
2013: Provincie Zuid-Holland, Energietransitie in mobiliteit
2012: Omgevingsdienst ZHZ, toekomstverkenning en advisering deelprogramma Omgevingsruimte Vervoer
2012: RAI Vereniging en BOVAG, verkenning stand van zaken luchtkwaliteit
2011 en 2012: Dierenbescherming, organisatieadvies en businessplan Beter Leven Kenmerk, manager van
de - door hem zelf opgezette - Stichting Beter Leven kenmerk
2010 en 2011: RAI Vereniging en BOVAG, visieontwikkeling fiscale behandeling personenauto’s
2010 en 2011: milieudienst ZHZ en regiobestuur Drechtsteden, strategische verkenning en initiatie
programma voor kilometerreductie en brandstofbesparing.
2009 en 2010: Ministerie van V&W, innovatieagenda Duurzame Mobiliteit, denktank advies Duurzame
Mobiliteit. Het ging hier o.a. om multimodale hubs voor goederenvervoer (Haven Rotterdam en Schiphol)
2009: gemeente Den Haag, organisatieadvies implementatie WABO / Omgevingsvergunning
2008, 2010: Ministerie van VROM, evaluatie en advisering strategie energielabels personen- en vrachtauto’s
2009 en 2010: Ministerie van VROM, vz. nationale werkgroep Grondwater die de implementatie van de
Kader Richtlijn Water voor haar rekening nam en trekker programma “Van peilbuis tot KRW-portaal”
2008, Ministerie van V&W: Strategie traject van V&W en VROM t.a.v. duurzame mobiliteit.

o

2007-2009: Milieudienst ZHZ, kwartier maken programma Verkeer en Milieu bij de milieudienst ZHZ,
samenwerking DCMR en de provincie Zuid-Holland.

EERDERE WERKERVARING
•

2014 – 2016, Havenbedrijf Rotterdam, manager milieuprojecten, programmamanager Milieu Informatie
Management (MiM). Ik heb hierin tevens een groot aantal vergunningen bekeken in het kader van de PAS en een
bijdrage geleverd aan een NOx-model voor het HIC.

•

2001-2007, Ministerie van VROM, programmaleider verkeersemissies (2001-2007). Het programma bevat op
hoofdlijnen de volgende onderwerpen en projecten: luchtverontreinigende verkeersemissies, bronbeleid CO2 met
onder andere brandstoffen beleid: wetgeving, convenanten, internationale en nationale onderhandelingen.
Daarnaast ging het om de emissies van de binnenvaart en de zeevaart. Beleid ten aanzien van Duurzame Mobiliteit
en (inter)nationale programma’s. Leidinggeven aan een intern en extern programmateam met professionals. Taken
waren onder andere het strategisch aansturen van de verschillende projecten en onderwerpen van het programma
en verzorgen van de link met de politiek (Ministers en Staatssecretarissen) op het gebied van verkeer.

•

1998-2001, Ministerie van VROM, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bedrijven/Industrie, sr.
Beleidscoördinator vluchtige organische stoffen, doelgroep management industrie (voor een groot deel Europoort).
In dit kader heeft Paul ook onderhandeld in de Centrale Commissie Rijnvaart in Straatsburg en in de EU.

•

1995-1998, Ministerie van VROM, hoofd van de afdeling Financiën en algemeen Management van de directie Lucht
en Energie (circa 18 fte). Lid van het managementteam van de directie. Diverse (re)organisatieklussen.

•

1989-1995, ministerie van Binnenlandse Zaken, project- accountmanager van personeels- en
begrotingsinformatiesystemen, organisatieonderzoek directie IVOP. Leidinggeven aan circa 10 fte.

•

1987-1989, CBS: wetenschappelijk economisch onderzoek en leidinggeven aan een kleine automatiseringskern.

INTERESSES
•

Ik ben een enthousiaste fietser, hou van lezen, klussen, schaken, vissen, voetbal en tennis.

NEVENACTIVITEITEN
•

Lid (en oud president) van Lions in Schiedam om goede doelen te steunen. Ik heb in dat kader bijvoorbeeld meerdere
keren met succes een lokale filmdag georganiseerd.

OPLEIDING
•
•
•
•
•
•

Cursus Strategisch Omgevings Management (2014)
Implementation Challenge onderhandelen
Diverse andere cursussen
Management Development overheidsorganisatie door stichting de Baak (’93, VNO-NCW)
Universitaire studie Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (geslaagd “met genoegen”), Drs. , 1987
Eindexamen Atheneum B (Franciscuscollege Rotterdam) behaald in 1978.

PUBLICATIES:
•
•
•
•

Artikel “SCRUM in 1 minuut”, diverse websites, 2016
Bijdragen aan diverse boekjes, artikelen en interviews
Boekje: "Marginale belastingdruk op persoonlijke inkomens in Nederland 1985" van Hofmeijer & Huigen, CBS M40reeks statistische onderzoekingen (’91)
Artikel (1987-1989, CBS: wetenschappelijk economisch onderzoek): "Marginale druk en Economisch gedrag" van Van
Schaaijk, Van de Stadt, Hofmeijer en Trimp in Economisch Statistische Berichten nr.3635 ('87).
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