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Burgemeester Jan Hamming te gast bij
Zaans tech-bedrijf OBI4wan

Op donderdag 31 januari bezochten burgemeester Jan Hamming en
netwerkontwikkelaar Joris Blokpoel het hoofdkantoor van OBI4wan. Tijdens het
kennismakingsbezoek aan de Korte Hogendijk bespraken zij onder andere het
belang van ondernemen in Zaanstad. CEO Alexander de Ruiter en CTO Alex
Slatman ontvingen de heren en wisselden ervaringen uit over Zaanstad en de
ambitie en cultuur van OBI4wan.

Kennismaken met OBI4wan: internationale software oplossingen
vanuit hartje Zaanstad
Onder het genot van een goed verzorgde lunch besprak het gezelschap het belang
van ondernemen in de regio, en hoe beide partijen samen nog meer kunnen bereiken.
Een korte rondleiding langs de verschillende afdelingen volgt, waarbij Alex de
werkzaamheden kort toelichtte. Data-analist Ard verzorgde een media monitoring
analyse van Gemeente Zaanstad, waarbij hij opmerkelijke facts & ﬁgures met de
burgemeester deelde. De burgemeester is onder de indruk en complimenteert het
team met de nuttige inzichten.
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Het bezoek van Hamming is een echte thuiswedstrijd, het kantoor van OBI4wan en
het gemeentehuis staan letterlijk tegenover elkaar: "Ik kan vanuit mijn kamer naar
jullie zwaaien, daar waar de lamp brandt!", aldus Jan Hamming.

Zaanstad als moderne woon-werkstad
Uit de economische structuurvisie van Zaanstad blijkt dat een van de doelstellingen
van de stad is om een moderne woon-werkstad te worden, waar ondernemende
mensen zich thuisvoelen en kansen creëren en grijpen. Dit onder de rook van
‘Metropoolregio Amsterdam’. Zaanstad wil een toekomst waarin oude en nieuwe
bedrijvigheid hand in hand gaan. Dit kan door een verbreding naar kansrijke nieuwe
sectoren, waar de nadruk ligt op kennisintensiteit, innovatie en duurzaamheid. De
groei en ambities van OBI4wan sluiten hier goed bij aan.

Innovatieve technologie toegankelijk voor iedereen
OBI4wan biedt award-winning oplossingen en services voor reputatiemanagement,
actiegerichte inzichten uit data, customer experience, chatbots en artiﬁcial
intelligence. Het Zaanse tech-bedrijf maakt innovatieve technologie toegankelijk en
biedt naast gebruiksvriendelijke tools ook uitgebreide services als onderzoek en dataanalyse, strategieontwikkeling en training. Met kantoren in Zaandam en Berlijn
ondersteunt OBI4wan organisaties wereldwijd. Het is OBI4wan's missie om
organisaties écht in contact te brengen met hun klanten.

--------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Voor vragen rondom dit bericht neem contact op met Nadine Felderhoff, Content
Marketeer bij OBI4wan via nadine@obi4wan.com of +31 (0)85 210 50 60.
Over OBI4wan:
Sinds de oprichting in 2011 helpt OBI4wan organisaties met een succesvolle inzet van
media monitoring en online klantcontact. Met gebruiksvriendelijke
softwareoplossingen en een team van experts ondersteunen wij organisaties met
online- en ofﬂine media monitoring, webcare, chatbots en actiegerichte inzichten uit
data.
OBI4wan-burgemeester-Zaanstad.zip
1.97 MB

Nadine Felderhoff
Content Marketeer
+31 (0)85 210 50 60

OBI4wan
Korte Hogendijk 2
1506 MA Zaandam
www.obi4wan.com/nl/
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