
 

CONTACT 

 

www.LaRego.com 

LvanderHout@LaRego.com 

 

OPLEIDINGEN 

HBO Logistiek & Economie (BBA) 

HES Rotterdam 2000 - 2004 

 

Business Administration (BSc) 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

2004 - 2007 

 

Business Administration (MSc)   

niet afgerond 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

2007 – 2008 

 

TALEN 

Nederlands: moedertaal 

Engels: niveau C2 

Duits: niveau A1 

Spaans: niveau A1 

Frans: niveau A1 

 

OVER MIJ 

Ik ben een vader van twee meiden, echtgenoot, gamer, tech-savvy, moviefreak, zelf aan-

gestelde thuischef, sport- en auto-enthousiast. 

 

WERKERVARING 

Mede-oprichter en bestuurslid  

Stichting Eredivisie IJshockey Den Haag (HYS The Hague)   2006 - 2008 

In 2006 zou er geen eredivisie ijshockey in Den Haag zijn. Met een groep van 5 personen 

hebben we een nieuwe stichting opgestart om dit toch voor elkaar te krijgen. Waar seizoen 

2006/2007 vooral in het teken stond van overleven, begon in 2007/2008 de echte weder-

opbouw. Het besturen deden we hierin echt als team met veel vertrouwen en verantwoor-

delijkheid. 

HOOGTEPUNTEN 

Met het overnemen van de eredivisie-licentie begonnen we al “in de min”, maar het was al 

een overwinning om het jaar te uiteindelijk financieel gezond te eindigen. Het grootste 

sportieve succes tijdens mijn periode was het bereiken van de halve finale. De basis was 

echter gelegd, het jaar na mijn vertrek werd de club kampioen! 

Oprichter en eigenaar 

LaRego IT Services         2006 - 2014 

Sinds de middelbare school ben ik altijd bezig geweest met computers. Hierin werd ik 

steeds meer een vraagbaak bij problemen van anderen. Uiteindelijk gegroeid van printer-

probleem-oplosser van de buurman tot het aanleggen van een intranet-systeem van een 

vliegtuigmaatschappij. 

HOOGTEPUNTEN 

Het eerste écht eigen bedrijf waarin ik alles zelf moest doen; Het leren van absolute ver-

antwoordelijkheid en het doorzettingsvermogen om er ook daadwerkelijk iets moois van te 

maken. Dat is iets dat ik meegenomen heb en zal meenemen in mijn verdere carrière. 

Shipservice coordinator 

SAM Electronics - Wartsila SAM Electronics - Wärtsilä    2012 - heden 

Een vrije rol in het oplossen van problemen met brugapparatuur aan boord van schepen. 

Vanaf het eerste moment dat de klant belt met het probleem, het regelen van onderdelen, 

Visa en aansturen van engineers, waarvan 17 direct in de Rotterdamse haven. Meestal 

onder gigantische tijdsdruk en met vele verschillende van deze projecten per dag. 

HOOGTEPUNTEN 

Merken dat je ondanks stressvolle, steeds veranderende omstandigheden alles goed ge-

regeld hebt en met deze druk kunt omgaan en kan presteren. 

Maar vooral de spil in het web zijn. Ondanks dat het voor de klant vaak ongelegen komt, 

tóch een goede band op te kunnen bouwen en zoveel mogelijk zorgen weg te nemen. En 

dat door kunnen zetten naar de engineer, die fysiek aan boord gaat om het probleem op te 

lossen. 

LEROY VAN DER HOUT 


