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Persoonsgegevens 

Naam:    Laurens Hofman 
Adres:    Laan der Vrijheid 15 
Postcode:    2661 HH   
Plaats:    Bergschenhoek 
Telefoon:    (010) 522 03 54 
Mobiel:    (0616) 46 68 18 

Emailadres:    L.hofman@project-solutions.info 
Geboortedatum:   25 januari 1966 
Nationaliteit:    Nederlandse 
Rijbewijs:    B en E 
 
Opleidingen/cursussen 

 
Opleidingen 

NAP/DACE Cost Engineer   01-09-2002 tot 01-06-2004  
HTS-Werktuigbouwkunde-opleiding,  01-09-1984 tot 01-07-1989 
VWO-opleiding    01-09-1977 tot 01-07-1984 
 

Bedrijfscursussen 

Cursus Veilige bedrijfsvoering van elektrische  2000 
laagspanningsinstallaties volgens de normen 
NEN-EN 501 10-1 en NEN 3140 
Cursus AutoCad 11 Advanced (Done Trainingen)  1993 
 

Rijkswaterstaat cursussen 

Life Cycle Cost Management (S&G-partners)  2003 
Risman, risico management     2003 

RAS-ramingen, probabilistisch ramen   2001 
Ibis-calc en GW-calc, kosten-calculatieprogramma’s 2001 
Diverse cursussen op het gebied van interne bedrijfs- 2001 e.v. 
voering binnen de Bouwdienst Rijkswaterstaat 
 

Algemene cursussen 

Cursus netwerksoftware op gebruikersniveau  1997 e.v. 
(AutoCad 14, Excell, Outlook, Word, Windows 2000, XP 

Access, MS Project). 
Cursus Projectmanagement (ISBW)    1998 
Cursus Leidinggeven voor middle management (IMK) 1997 
 
Werkervaring 

 

Project Solutions  01-03-2005 tot heden 
Directeur/eigenaar projectmanagement en adviesbureau. 

Combinatie Crommelijn (spoortunnel Delft), contractdeskundige (15-09-2009 tot heden)  
Het opstellen, indienen en onderhandelen van contractmutaties met bijbehorende 
meer- en minderwerkopstellingen. Het opstellen van financiële rapportages en 
overzichten voor het managementteam.   

Gemeentewerken Rotterdam, kostprijsdeskundige op de afdeling riolen en gemalen (1-2-
2008 tot 1-10-2008) 
Tevens adviseur in het aankopen en implementeren van een nieuwe 
calculatieprogramma. 
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BeMoVo; contractdeskundige op KOSMOS-proiect Bouwdienst (RWS) (1-8-2008 tot 31-07-

2009) 
Het opstellen, indienen en onderhandelen van contractmutaties met bijbehorende 
meer- en minderwerkopstellingen. Het opstellen van financiële rapportages en 
overzichten voor het managementteam.   

BeCIG, Betuweroute Combinatie Imtech GTI; contractdeskundige (29-11-2005 tot heden) 
Het opstellen, indienen en onderhandelen van contractmutaties met bijbehorende 

meer- en minderwerkopstellingen. Het opstellen van financiële rapportages en 
overzichten voor het managementteam.   

  Bouwdienst Rijkswaterstaat afdeling BIO; kostprijsdeskundige (01-03-2005 tot 28-11-2005) 
Idem aan ARAM Projectmanagement BV. 

 
ARAM Projectmanagement BV   01-03-2001 tot 01-03-2005 

Bouwdienst Rijkswaterstaat afdeling NIB; kostprijsdeskundige. 
Het opstellen van ramingen voor grote infrastructurele projecten zoals bruggen, sluizen 
en tunnelinstallaties. Rijkswaterstaat hanteert voor haar ramingen een probabilistische 
ramingmethodiek gebaseerd op de Monte-Carlo-simulatie. Het ondersteunen van 
projectleiders op gebied van kostendeskundigheid en prijsonderhandelingen met 

aannemers. 
Vanaf maart 2002 disciplineleider, de disciplineleider levert als lid van een projectteam, 
vanaf de startfase tot en met de onderhoudstermijn, afdelingsbrede deskundigheid op 
het gebied van contractvorming, kostendeskundigheid en planning. 
 

ITT Flygt B.V.      01-01-1997 tot 28-02-2001. 

Senior projectleider / teamleider: het verkopen, fabriceren en installeren van 
pompinstallaties zoals rioolgemalen, poldergemalen en tunnelgemalen. ITT Flygt is 
werkzaam in de GWW-en Installatie-sector. 
Projecten uitgevoerd door ITT Flygt hebben een omvang van enkele duizenden Euro tot 
ca. honderdduizend Euro. De uitvoeringsduur van de projecten bedraagt enkele 
weken tot een half jaar. 

Een senior projectleider / teamleider geeft leiding aan een team van zes personen die 
vanaf offerteaanvraag tot en met de oplevering verantwoordelijk is voor de financiële, 
technische en voortgangscontrole van projecten. 

 
Mechalas, las en constructiebedrijf b.v.  01-06-1995 tot 31-12-1996. 

Dit bedrijf fabriceert eveneens interne transportsystemen voor de glastuinbouw. 

Werkvoorbereider in een klein constructiebedrijf met als taken productieplanning, 
engineering en technische inkoop.  

 
Hawe Elektrotraktie b.v.     01-07-1991 tot 31-05-1995. 

Ontwerper/constucteur van interne transport systemen voor de glastuinbouw volgens 

klantspecificaties. 
Vanaf april 1994 werkzaam als hoofd ontwerpafdeling. Verantwoordelijk voor het 
functioneren van de ontwerpafdeling binnen het managementteam en het leiding 
geven aan een team van ontwerpers. 

 
Burg b.v. fabriek van wegtransportmiddelen   01-09-1990 tot 30-06-1991. 

Ontwerper/constructeur van wegtransportmiddelen, zoals vrachtwagens, aanhangers 
en trailers. 

 
Organisatiebureau Stam & van Vuren  01-02-1989 tot 31-05-1989. 

Afstudeeropdracht: het automatiseren van een productielijn voor het maken van 
bakkerijgrondstoffen. 
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Festo b.v.      01-03-1988 tot 31-07-1988. 

Stage: het ontwikkelen en bouwen van een demonstratieopstelling dat de mogelijk-
heden van pneumatiek en elektronica aan bezoekers van de nieuwe Festo vestiging in 
Delft laat zien. 

 
 
 

Fokker Space & Systems b.v    01-11-1987 tot 28-02-1988. 
Stage: werkzaamheden voor het testen van een robotarm voor de europese 
spaceshuttle Hermes. 

 
Kustéma b.v.      01-08-1987 tot 31-10-1987. 

Stage: ontwikkelen en bouwen van een machine voor de aluminium verwerkende 

industrie. 
 
Vaardigheden  

 
Werk-/denkniveau   HBO+ 

 
Persoonskenmerken   - helikopterview 
     - nauwkeurig 
     - probleemoplossend 
     - flexibele instelling 
     - stressbestendig 

     - accuraat 
 
Talenkennis    - Nederlands 
     - Engels 
     - Duits (basis)  
 

Automatiseringskennis  - Word 2003 
     - Excel 2003 
     - Powerpoint 2003 
 
Overig Ik werk graag vanuit een positie van overzicht en houd 

hierbij de grote lijnen in de gaten. Daarbij andere 

mensen aan sturen en stimuleren om het juiste te doen 
en hen daarbij de verantwoording geven om zich te 
kunnen bewijzen. 

 
Vakgebied    - Financieel /economisch 

     - Bedrijfskundig 
     - Technisch (Werktuigbouwkunde en Civiele Techniek)  


