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Van den Hout projectmanagement bv is opgericht in 2000. 

Drs. John van den Hout, oprichter van het bedrijf, had toen al een 

duidelijke doelstelling: “Het leveren van professionele diensten op het 

gebied van projectmanagement en ICT-consultancy”.

In het begin van zijn bestaan was van den Hout Projectmanagement bv een 
eenmansbedrijf. Door een toename in complexe opdrachten zijn we gestaag gegroeid. 
Momenteel heeft het bedrijf verscheidene ervaren professionals in dienst op het gebied 
van Projectmanagement, ICT Consultancy en Interim- en verandermanagement. 

Het bedrijf groeit nog steeds omdat we merken dat onze diensten prima aansluiten bij 
de vraag van klanten en wij hen blijvend van dienst willen zijn. We zijn inmiddels een 
belangrijke speler als dienstverlener op de terreinen waarop we specialist zijn. 
We richten ons op het midden- en groot bedrijf en doen veel opdrachten bij 
vooraanstaande organisaties, zoals overheidsinstellingen, financiële instellingen 
en verzekeraars. Maar ook bij non-profit en industrie voelen wij ons thuis en kunnen 
we een verschil maken. 

Wij leveren niet alleen de gevraagde expertise op het gebied van Projectmanagement, 
ICT-Consultancy en Interim- en verandermanagement, maar vinden het vooral 
belangrijk om samen met de opdrachtgever in een vroeg stadium mee te denken. 
Zo komen we samen tot de juiste invulling van de opdracht. Een goede afstemming met 
en samenwerking tussen opdrachtgever en uitvoerder is essentieel voor het slagen van 
een opdracht. Deze vorm van samenwerken zorgt ervoor dat opdrachten succesvol 
worden afgerond en nieuwe opdrachten ons worden gegund.
 
In onze bedrijfsvisie is samenwerking daarom de ‘key’. Ook naar de toekomst zien 
wij dit als belangrijkste punt als het gaat om het leveren van de juiste diensten en 
professionals. Samen met onze opdrachtgevers willen we verder ontwikkelen en 
werken aan onze professionaliteit. Een aantal opdrachtgevers heeft ons daarom 
gekozen als hun strategische partner voor het beschikbaar stellen van professionals. 
Wij zijn voor hen niet alleen de partner die meedenkt, die beschikt over innovatief 
vermogen, maar bovenal een betrouwbare partner. 
De basis voor een langdurige en professionele samenwerking. 

Wilt u meer weten?
Wij zijn graag bereid meer te vertellen over onze diensten en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 
Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (013)-5301793 
en via www.jvdhout.nl


