
Gaan voor resultaat betekent  
dat wij er staan. Voor u!

John verrast door zijn rust en uitstraling. Hij ligt goed bij iedereen, zowel 
binnen als buiten zijn team, en weet dan ook  alle betrokkenen steeds weer 
te motiveren tot het leveren van indrukwekkende prestaties. John hanteert 
een unieke benadering waarin hij enerzijds zijn mensen de vrijheid geeft 
om hun bijdrage te leveren en anderzijds de touwtjes volledig in handen 
heeft, zodat hij direct kan bijsturen als dat nodig mocht zijn. In combinatie 
met zijn indrukwekkende trackrecord dat het volledige werkvlak van de 
ICT-dienstverlening beslaat, maakt dit hem tot de perfecte project manager, 
interim ICT manager of crisis manager.

Zijn werkwijze stelt hem bovendien in staat om een project succesvol 
te begeleiden zonder zelf te worden overspoeld door operationele 
verantwoordelijkheden. Dit leidt tot een bijzondere ‘return on investment’ van 
zijn eigen bijdrage. John wordt dan ook niet zelden succesvol ingezet op meer 
dan één zware klus tegelijk!

van den Hout stelt voor:

John van den Hout
Project Manager/ICT Manager
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 VERKORTE WERKERVARING
� Het leiden van ICT beheer-  en support-afdelingen, zowel inhouse als op basis van  

outsourcing –  o.a. Gemeente Venlo, GGz Breburggroep, Uitgeverij Malmberg.
� Diverse complexe wereldwijde infrastructuurprojecten – o.a. SNV, De Lage Landen.
� Begeleiding outsourcing – DELA, SNV.
� Diverse migratieprojecten – Uitgeverij Malmberg, Fuji, SNV, De Lage Landen.
� Volledige ICT-projectleiding bij verhuizingen – Uitgeverij Malmberg.

BRANCHES
� Financiële dienstverlening
� Gemeenten
� Uitgeverij
� Gezondheidszorg
� ICT-dienstverlening

OPLEIDING & TRAININGEN
� Diverse universitaire en post graduate opleidingen op het gebied van bedrijfskunde,  

IT Governance en planologie  
� Prince2 Practitioner & Prince2 Foundation, MSP
� ITIL Essentials
� Diverse trainingen op o.a. het gebied van leiderschap, management en coaching
� Diverse inhoudelijke ICT-trainingen

COMPETENTIES
� Analytisch
� Motiverend leider met natuurlijk overwicht
� Heldere communicator: eerlijk en open
� Crisis manager
� Gevoel voor menselijke verhoudingen en politiek
� Beweegt zich moeiteloos binnen internationale, wereldwijde, complexe projecten en  

verschillende culturen


