Value Creation Capital breidt uit met het eerste
Nederlandse investeringsfonds gericht op Cyber Security
Bilthoven, 31 oktober 2016 – Value Creation Capital is afgelopen week haar nieuwe Security of
Things Fund gestart, gericht op jonge en snelgroeiende bedrijven binnen het domein van de Cyber
Security. Security of Things Fund is het eerste investeringsfonds in Nederland dat zich exclusief richt
op het steeds relevantere thema van Cyber Security.
Belang Cyber Security
Voor bedrijven, overheid als ook de politiek, is het thema van digitale veiligheid afgelopen kwartalen
steeds belangrijker geworden. Niet in de laatste plaats door het sterk groeiend aantal security
incidenten. Nederland is, onder meer met één van de belangrijkste internetknooppunten binnen haar
nationale grenzen en als voorloper op internationaal betalingsverkeer, zeer gebaat bij digitale
veiligheid. Veel hogescholen en Technische Universiteiten bieden inmiddels opleidingen aan op het
gebied van Cyber Security.
Nederlands ecosysteem groeiend
Value Creation Capital is na eerdere investeringen in Cyber Security bedrijven nu een
investeringsfonds op dit specifieke gebied gestart. Rond het fonds is een netwerk van investeerders,
bekende ondernemers, hoogleraren en experts uit de Cyber Security industrie in Nederland
gecreëerd. Dit netwerk en fonds sluiten goed aan bij de bestaande security communities, zoals The
Hague Security Delta (HSD) en de clusters in Twente en Eindhoven. Security of Things Fund
ondersteunt het groeiend aantal Cyber Security starters en stimuleert daarmee ondernemerschap in
deze specifieke sector.
Managing Partner Aldebert Wiersinga: ”Op dit moment zien we dat door grote hoeveelheid security
incidenten, de aangescherpte wetgeving en toezicht bij een groeiend aantal bedrijven het roer in hun
security beleid omgooien. In plaats van slechts reageren op een security incident, zien we bij veel
grote bedrijven juist een proactieve benadering en de wil om te investeren om het aantal security
incidenten sterk terug te dringen”.
Security of Things Fund
Value Creation Capital richt zich met haar investeringen en hands-on begeleiding op specifieke
clusters binnen Cyber Security met grote marktpotentie. De clusters zijn onder meer Secure Internet
of Things (IoT), Block Chain Technologie, (forensische) data analyse en protectie van data en
intellectueel eigendom. Voor de funding van het fonds zijn professionele investeerders zoals
Reggeborgh, Stichting HEID (Gemeente Den Haag) en participatiemaatschappij PPM Oost (vanuit
Innovatiefonds Twente) aangetrokken. Daarnaast nemen een aantal ondernemers uit bekende IT
(Security) bedrijven deel.
Het Security of Things Fund is daarnaast een samenwerking aangegaan met KPN Ventures, de
investeringstak van KPN die zich onder andere ook richt op Cyber Security, en die zal worden
betrokken bij vervolginvesteringen.
Security of Things Fund is, na TechNano Fund dat vorig jaar van start ging, het volgende fonds dat
gebruik maakt van de SEED capital-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Naast de funding door fondsen wordt door Value Creation Capital informeel kapitaal op case-by-case
basis verstrekt.
Over Value Creation Capital
Value Creation Capital (VCC) investeert in bedrijven die actief zijn in high tech (via TechNano Fund),
cybersecurity (via Security of Things Fund), business software, data intelligence en IT managed
services. VCC is opgericht in 2005 door ICT serial entrepreneurs, die interessante snelgroeiende
ICT/Tech bedrijven hebben gestart, gebouwd en verkocht. VCC onderscheidt zich door het
combineren van “intellectual capital”, sector-ervaring & expertise, uitgebreid netwerk en actieve
waardecreatie van bedrijven ‘’to the next level’’.
Meer informatie op:
www.valuecreationcapital.com

Contact:
Aldebert Wiersinga: 030 - 2253506

