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HERE Technologies

THEMA: Innoveren met locatiedata

H ERE Technologies is een wereldwijd toonaangevend 
locatie-technologieplatform. “We produceren de meest 
precieze en complete digitale kaarten ter wereld”, 

zegt CEO Edzard Overbeek. “Ze worden gebruikt in de 
auto-industrie, op mobiele apparaten en zelfs voor indoor- 
en luchtruimnavigatie. HERE heeft stabiele aandeelhouders 
uit de automotive en technologiesector: Volkswagen, Bosch, 
BMW, Continental, Intel, Daimler en Pioneer. Begin 2020 
hebben we twee nieuwe aandeelhouders verwelkomd: 
Mitsubishi Corporation en NTT (Nippon Telegraph & 
Telephone). Mede dankzij hun partnernetwerk zien we een 
versnelling van onze groei in Azië tegemoet.”
Na zijn aantreden in 2016 accelereerde Overbeek de 
verdere ontwikkeling van HERE’s platform. “We hebben 
er onder meer data op basis van satellietbeelden, mobiele 
telefoons, IOT- en autosensors op geïntegreerd. Dit biedt 
legio kansen voor innovatieve businessmodellen: voor auto-
motive (zoals autonoom rijden), maar juist ook voor andere 
sectoren! Indoor mapping is ook belangrijk: we hebben bij-
voorbeeld de parkeergarage van De Bijenkorf in Amsterdam 
digitaal in kaart gebracht. In de strijd tegen COVID-19 

Z eeuw & Zeeuw is een dealerbedrijf dat in 1954 is 
opgericht. Tot 2010 was het familiebedrijf volledig 
gericht op Renault, daarna zijn Kia, Ford, Nissan en 

Mitsubishi aan het portfolio toegevoegd. “Een unieke pro-
positie”, zegt CEO Jan Hofstede. “Iedere merkkolom heeft 
zijn eigen mensen: van monteur tot directeur. Dit zorgt 
voor focus en verdieping van vakkennis. Wel bieden we over 
alle merken heen een totale verzorging van mobiliteit: lease, 
verzekeringen, financieringen en schadehulp. Onze zakelijke 
dienstverlening gaat net iets verder dan wat je normaal in 
de markt ziet. We vertrouwen hierbij op een team van ver-
tegenwoordigers en een goed geoliede binnendienst. We zijn 

Zeeuw & Zeeuw
THEMA: Onderscheidend in automotive

hebben we gratis een premiumdienst op het gebied van 
distributie aan het MKB ter beschikking gesteld, zodat deze 
bedrijven de groeiende vraag naar e-commerce aankonden. 
Wereldwijd maken al meer dan 9000 MKB’ers hier gebruik 
van. Na een aantal hackatons hebben we met het Italiaanse 
Enel X een oplossing ontwikkeld om snel en heel precies 
de verspreiding van COVID-19 te signaleren: cruciaal 
voor overheden om beleid op te maken. Al deze innovaties 
passen in onze missie om mens en maatschappij vooruit te 
helpen met de kracht van geavanceerde locatiedata.”

>> www.here.com

iedere werkdag tot 21.00 uur bereikbaar, zodat we snel in 
kunnen spelen op de behoeften van klanten. In onze merk-
mix zitten veel hybride en volledig elektrische auto’s. Zo 
helpen we klanten hun wagenpark duurzaam in te richten.”
Zeeuw & Zeeuw heeft 33 vestigingen, verspreid over 
Zuid-Holland en Utrecht. Het afgelopen decennium zag 
het bedrijf zijn groei verdrievoudigen. “Toch is groei geen 
doel op zich”, zegt Hofstede. “Ons beleid is gericht op het 
handhaven van onze kernwaarden: Betrokken, Onderschei-
dend, Deskundig, Ambitieus en Geïnteresseerd. Hiermee 
willen we structureel een goed lopend bedrijf neerzetten. 
We hechten veel waarde aan zelfwerkzaamheid: we doen 
het liefst alles zelf, van overnames tot content creëren voor 
social media. Wat ons in automotive ook onderscheid: we 
hebben twee vrouwelijke aandeelhouders, beiden zijn tevens 
actief als merkdirecteur. We steunen sportactiviteiten en 
goede doelen. Ook dat maakt ons een echt familiebedrijf: 
het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

> > www.zeeuwenzeeuw.nl


