
BEKNOPT CV

Naam: Mr. Paul H. M. Smeets 
Kantoor: Plein 1992 6B, 6221JP Maastricht, M +31(0)6 - 53 88 67 66

Paul Smeets, 1959, studeerde Nederlands recht aan de juridische faculteit in Tilburg, afstudeerrichting Bouwrecht. In 1985 
werd hij bouwvakker te Amsterdam en behaalde het uitvoerdersdiploma B&U. In 1986 was hij werkzaam als werkvoorbereider 
bij een middelgrote aannemer te Utrecht en behaalde hij zijn diploma Aannemer B&U. In 1987 startte hij binnen het 
familiebedrijf Smeets Bouw te Maastricht. In 1988 werd hij directeur-eigenaar. Smeets bouwde het kleine familiebedrijf uit 
tot een regionale speler met 70 miljoen euro omzet en gemiddeld 200 medewerkers, verdeeld over meerdere vestigingen. In 
2000 werd Smeets gekozen tot Manager van het Jaar vanwege zijn innovatieve ideeën en uitstekende resultaten binnen de 
bedrijfstak. In de jaren bij Smeets Bouw volgde Smeets periodiek cursussen en trainingen waaronder projectontwikkeling bij 
Neprom en Hoger Management bij de Baak en Krauthammer. In 2003 raakte Smeets Bouw betrokken bij het balkonongeluk 
(Patio Sevilla) in Maastricht. Als projectleider loste hij alle problemen terzake Patio Sevilla op. Per 1 januari 2004 droeg hij 
de directie van Smeets Bouw over. Na een sabbatical en een opleiding tot gecertificeerd mediator, startte Smeets begin 2005 
het Bureau voor Conflictmanagement in de bouw. In de periode juni 2008 tot januari 2009 vervulde Smeets op parttime 
basis de rol van interim directeur Heijmans Bouw Oost. In de periode augustus 2010 - juni 2011 doorliep Smeets met succes 
de post-master opleiding Vastgoedrecht aan de Grotius Academie en in 2016 de cursus Aanbestedingsrecht bij het Instituut 
voor Bouwrecht. In 2017 volgde Smeets de leergang voor commissarissen en toezichthouders van de Erasmus Universiteit 
en in 2019 en 2020 de Comenius leergang van de Universiteit Groningen.

Nevenfuncties
•  Oprichter en voormalig voorzitter Presolve, expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen
•  Arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen, Utrecht
•  Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), Rotterdam
•  Commissaris Woningborg NV

Significante persoonlijke kenmerken
•  Analytisch, schakelt snel, doortastend, kritisch, realistisch en resultaatgericht  
•  Bruggenbouwer
•  Innovatief, inspirerend en motiverend

Hobby’s
•  Sport: zeezeilen, wielrennen en golf
•  Koken


