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Ik ben Hein Greven, partner en oprichter van public affairs en communicatie advies bureau 

Wepublic. Resultaat, essentie en het vinden van duurzame oplossingen zijn de kern van mijn 

werk. Samen met anderen werk ik graag actief aan het bereiken van lange termijn doelen. Ik 

geloof dat een open oog en oor voor de drijfveren en belangen van alle betrokkenen helpt 

om structureel resultaat te boeken. De weg daar naar toe is ook belangrijk: werkplezier, 

gezelligheid en zingeving in het dagelijks leven geven energie. Ik doe daar graag aan mee. 

Op deze manier heb ik me ontwikkeld tot een brede communicatieadviseur met de nadruk op 

public affairs en lobby. Mijn ervaring is opgebouwd op de terreinen zorg, duurzaamheid, 

energie, telecom, finance en creatieve industrie. Voor de stap naar het ondernemerschap 

met de oprichting van adviesbureau Wepublic in 2013 was ik onder andere manager Public 

Affairs & Mediarelaties bij Eneco, associate partner bij Boer & Croon, voorzitter van de 

Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA), bestuurslid bij de Waddenvereniging en 

manager Public Affairs bij KPN. Ik ben actief betrokken bij Interel, het internationale netwerk 

van Wepublic en bij de ondernemersclub voor een duurzame economie, MVO Nederland/ de 

Groene Zaak. 

Ik ben geboren in Amsterdam in 1969 en opgegroeid in Soest. Ik heb aan het einde van de 

vorige eeuw politicologie gestudeerd in Leiden, waar ik ook mijn vrouw heb ontmoet op 

studentenvereniging Quintus. We hebben inmiddels drie zonen en wonen in Oegstgeest. Ik 

ben sinds 2021 lid van het bestuur van Reach Another Foundation, sinds 2015 betrokken bij 

bestuur van voetbalvereniging ASC in  Oegstgeest en sinds 1990 seizoenkaarthouder van 

Ajax. Ik houd normaalgesproken mijn blik breed door te reizen, te lezen, te schaken, te 

hardlopen en musea te bezoeken. 


