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Royal Terberg Group B.V.

Innovatie van specialistische voertuigen

M et vestigingen in veertien landen, export naar hon-
derd landen en een verdubbeling van de omzet in 
minder dan vijf jaar (naar één miljard in 2019) is 

Koninklijke Terberg goed gepositioneerd om de innovatie in 
de markt van specialistische voertuigen een flinke stimulans 
te geven.
Het bedrijf maakt terminaltrekkers, afvalinzamelsystemen, 
meeneemheftrucks en modificeert vrachtwagens voor 
speciale toepassingen. In de Benelux is het bovendien actief 
met leasingproducten via Terberg Business Mobility en 
Justlease. 
“Wij zijn een innovatief familiebedrijf dat kijkt naar de 
langere termijn”, zegt Godfried Terberg, die in oktober 
2021 de bestuurshamer overnam van zijn neef George 
Terberg. “In onze strategie zetten wij vol in op elektrische 
(en waterstof) aandrijflijnen. De ontwikkeling en fabricage 
van elektrische terminal-trucks is al in 2014 begonnen. De 
ervaring die we daarmee hebben opgedaan, heeft een sterke 
doorontwikkeling mogelijk gemaakt. We produceren nu 
elektrische terminaltrekkers, afvalinzamelsystemen, mee-
neemheftrucks en power take-off-systemen.”

Zeeuw & Zeeuw
Mobiliteitsoplossingen die waarde 
toevoegen

“Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol. Onze 
voertuigen en systemen worden steeds intelligenter. Up-
dates over the air en ingebouwde telemetrie zorgen voor 
minder downtime en een hogere klanttevredenheid. We 
zijn volop bezig met het ontwikkelen van geautomatiseerde 
voertuigfuncties. Zo doen we tests met een volledig auto-
noom voertuig in de haven van Vlissingen.”
“Om te blijven innoveren zoeken we continu technisch en 
zakelijk talent. Daarvoor werken we intensief samen met 
(technische) scholen en universiteiten. Bij Terberg kom je 
thuis in een wereld van innovatie en hightech!”

>> https://www.terbergspecialvehicles.com

F amiliebedrijf Zeeuw & Zeeuw runt een inspirerende 
dealergroep die de merken Renault, Dacia, Kia, Ford, 
Mitsubishi, Nissan en Hyundai vertegenwoordigt. Met 

560 medewerkers en 35 vestigingen behoort ze tot de top 
tien Nederlandse automotive dealerbedrijven. “Die top is 
geen doel op zich,” start Jan Hofstede, CEO bij Zeeuw & 
Zeeuw. “Het is wel een mooie bevestiging dat we met onze 
schaalvergroting en strakke merkkeuzes op de goede weg 
zitten. We hebben zeker de ambitie om dat zelfstandig door 
te ontwikkelen en jaarlijks groeistappen te maken.”
Piet Zeeuw, vader van de huidige eigenaren Michèle en 
Marie-Lise Zeeuw, startte in 1972 met autoservice Zeeuw. 
Hij droeg de aandelen in 2018 officieel over. De zussen, die 
op dat moment al heel wat jaren meedraaiden in de automo-

tive wereld, besloten wel in het directieteam deel te nemen, 
maar de eindverantwoordelijkheid bij Hofstede te beleg-
gen. “Feitelijk zijn zij mijn opdrachtgever en stuur ik hen 
vervolgens aan als directie. Juist binnen een familiebedrijf 
kan dat. Zij vinden zo een betere balans tussen werk en hun 
jonge gezinnen.”
Zeeuw & Zeeuw maakt de transitie van traditioneel autobe-
drijf naar een aanbieder van totale mobiliteitsoplossing met 
betekenisvol ondernemen als basis. Kernwoorden hierbij 
zijn ‘betrokken, onderscheidend, deskundig, ambitieus en 
geïnteresseerd’. “Wat we doen moet waarde toevoegen. Van 
daaruit ondernemen we verder. Via Z-Energy bijvoorbeeld 
leveren we laadpalen en de energie naar die laadpalen. En 
binnen een mobiliteitsoplossing past ook heel goed een 
e-scooter of e-cargo scooter.”
Vanuit de extra aandacht voor mens en maatschappij ont-
stond er een warmere sfeer. En dat, vertelt Hofstede, wordt 
in- en extern zeer gewaardeerd.

>> https://www.zeeuwenzeeuw.nl/
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