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1. Horus View and Explore BV 
 
Het opnemen van zeer hoge resolutie videobeelden van een stedelijk gebied. Deze verrijken met 
ArtificiaI Intelligence voor automatische objectherkenning met als doel preventief onderhoud? Een 
platform om op afstand in real time een patiënt te kunnen monitoren inclusief bio feedback sensor 
data? Dit zijn voorbeelden van toepassingen die allemaal gebouwd zijn met het sensor fusing 
software platform van Horus. 
Klanten zijn hoofdzakelijk grote system integrators, bevinden zich over de over de hele wereld in zeer 
diverse werkvelden. Zoals in de mobile mapping markt, in de zorg en in het public safety domein. Dit 
lijkt te getuigen van weinig focus maar die is er wel degelijk. Alle klanten zijn namelijk op zoek naar 
camera-oplossingen waarmee ze snel een accuraat beeld kunnen vormen van een omgeving. Om zo 
indien nodig tot actie over te kunnen gaan.  
Dat heet video based situational awareness. Het geeft klanten de mogelijkheid een beter en 
onderbouwd inzicht te krijgen van de omgeving op afstand om zo veiliger, efficiënter, effectiever te 
kunnen (samen)werken. Niet alleen op het moment zelf maar ook in de toekomst! 
 
Uitdaging 
Om dit voor elkaar te krijgen heb je al snel te maken met geavanceerde technieken als edge 
computing, low latency video streaming, AI, sensor fusing, 5G en real time video stitching.  En daar 
ligt nu de crux. Het combineren en stapelen van dergelijke technieken resulteert normaliter in lange 
en kostbare R&D trajecten. Daarnaast verandert de wereld in een rap tempo en is het erg lastig zeker 
voor grote corporates om de competitie bij te blijven laat staan voor te blijven! En daar biedt Horus 
de helpende hand.  
 
Bewijs 
Horus View & Explore helpt system integrators en R&D afdelingen van corporates om sneller tot 
slimmere oplossingen te kunnen komen. Trajecten die normaliter vele maanden zo niet manjaren 
aan software development kosten, kun je met het Horus platform simpelweg in elkaar klikken. Een 
auto zelfstandig laten remmen met behulp van infrarood sensoren? De wereldmarktleider op het 
gebied van infrarood sensoren dacht hiervoor minimaal 3 maanden nodig te hebben. Horus maakte 
dit mogelijk in 15 minuten.  
Horus heeft een van de grootste mondiale spelers op het vlak van mobile mapping systemen 
benaderd en op het spoor gebracht hoe ze hun mapping systemen weer up to date kunnen brengen. 
Dit met behulp van AI en hoge resolutie beelden. Tussen de eerste pitch presentatie en de eerste 
verkochte systemen lag slecht 5 maanden! Een voor hun doen een ongekende korte periode.  
 

https://twitter.com/horusviewexplor


   

 

 

Naast industriële toepassingen biedt  Horus ook nog het VRiendje. VRiendje maakt het behulp van 
virtual reality en het Horus platform mogelijk dat patiënten virtueel het ziekenhuis kunnen verlaten. 
En zo niet het contact met de buitenwereld hoeven te verliezen. Een eenvoudige concept voor Horus 
boven op hun framework en voor de patiënt een onbetaalbare glimlach op het gezicht. VRiendje was 
in 2019 de winnaar van de prestigieuze 5G awards en is daarmee bekroond tot de meest 
veelbelovende 5G innovatie in Nederland. 
 
Het spreekwoord start ups can’t scale and corporates can’t innovate gaat niet helemaal op. Dat 
Horus gaat opschalen en een mooie toekomst tegemoet gaat is namelijk een zekerheid! En dat zegt 
een nuchter Gronings bedrijf. 
 
Omvang: Twintig hoog opgeleide medewerkers met vele jaren ervaring. 
 
Horus Holding 
Horus Holding houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van Mobile Mapping & Asset 
Management, Safety & Security, Computer Vision & Deep Learning en Virtual Reality & 
Entertainment. 
Horus biedt doe-het-zelf opnamesystemen en ontwikkelt hardware-onafhankelijke 
softwareplatforms voor het vastleggen en streamen van gegevens. Daarnaast bieden ze 
verwerkingssoftware om de verzamelde gegevens te analyseren en te delen. 
De Horus-oplossingen zijn gebaseerd op commerciële standaardcomponenten (COTS). Dit betekent 
dat er een oplossing is voor elke toepassing en voor elk budget. Horus werkt met OEM-partners over 
de hele wereld en voor eindgebruikers over de hele wereld. 
 
Historie 
Horus is opgericht in 2011 en richtte zich in eerste instantie op de 360° beelden. Inmiddels heeft het 
bedrijf een bredere scope en ontwikkelt zich naar een volwassen organisatie waar hightech-
oplossingen dusdanig in de markt gezet worden dat er een gezonde bedrijfsvoering ontstaat. Het 
bedrijf kenmerkt zich door hoog technologische werkzaamheden zowel elektrotechnisch als software 
en hardware technisch. Horus biedt hierdoor een interessante werkomgeving met veel professionele 
vrijheid.  
 
 
Naar de website: https://www.horus.nu 
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Plaats in de organisatie 
 

U rapporteert aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders en geeft direct leiding 

aan de 20 medewerkers. 
 
 
2. PROFIEL 
 
Als algemeen directeur heeft u oog voor zowel de software techniek, de commercie als de 
organisatie. U bent eindverantwoordelijk en u stelt op periodieke basis de aandeelhouders op de 
hoogte van de voortgang van de onderneming, gemeten tegenover het goed te keuren (financiële) 
jaarplan.  
 
 
Kennis en ervaring 
 

 Hbo/academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Informatica. 

 Wonend binnen 1 uur reistijd van Groningen. 

 Ervaring in het aansturen van een IT afdeling/organisatie, de taal kunnen spreken van deze 
specialisten. 

 IT kennis op het snijvlak van hardware en software, misschien aan te duiden als middleware.  

 Ervaring met camera’s, multi-sensor-platform is een pré.  

 Feeling met de markt en aanvoelen wat de wens van de klant is.  

 Ervaring met het werken in een internationale setting.  

 Beheersing van de Engelse taal. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten en groei van Horus. 

 U geeft direct leiding aan de teamleiders van de diverse afdelingen. 

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Ambitieus. 

 Resultaatgericht met oog voor de menselijke maat. 

 Stevige groei nastreven en willen waarmaken. 

 Teamprestaties als uitgangspunt nemen.  

 Oplossingen zien in plaats van excuses.  
 
 
5. Horus BIEDT U 
 
Horus biedt een marktconform salaris. 
  

https://twitter.com/horusviewexplor


   

 

 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
06-53309186 
Renate.vanderzijl@beljonwesterterp.nl 
 

https://twitter.com/horusviewexplor

