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Kapitaal voor High Tech en Security 

Access to Capital day podium voor nieuwe investeringen 

Op 12 april jl. vond de derde editie van de Access to Capital day plaats op de campus van 

The Hague Security Delta (HSD). Tijdens deze middag ontmoetten ondernemers uit de High 

Tech (Systems)- en (Cyber) Security sector en investeerders elkaar om businessplannen te 

delen. Tijdens de pitchwedstrijd presenteerden 12 bedrijven hun innovaties, waarbij 

Nearfield Instruments en Omnext als winnaars door de jury werden uitgeroepen. Het 

‘Security of Things Fund’ werd gelanceerd en drie investeringen in innovatieve start-ups 

werden bekend gemaakt. 

  

Investeren in innovatie 

Toegang tot financieringsmogelijkheden is één van de voorwaarden voor een bedrijf om te kunnen 

innoveren. Om startende en snelgroeiende ondernemers uit de High Tech- en Security sector 

hierbij te helpen is de Access to Capital day in 2015 opgezet. Dat dit event positieve effecten heeft 

op de pitchende bedrijven, is inmiddels wel gebleken. Daarom hebben de verschillende 

organiserende partijen InnovationQuarter, Rabobank Regio Den Haag, Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij, Value Creation Capital, Holland Instrumentation en The Hague Security Delta dit 

jaar weer het initiatief genomen om dit evenement voort te zetten. 

 

 Jaap Wielaart, directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag: “Dit soort bijeenkomsten waar 

investor matches worden gemaakt, zijn meer en meer een trend. In de niche van security en 

innovatie, is dit dé plek waar je moet zijn. Het is een plaats waar samenwerkingsverbanden 

ontstaan, die ook een stevige spin off hebben voor Nederland en in de regio in termen van 

werkgelegenheid.”  

  

Joris den Bruinen, Adjunct Directeur van The Hague Security Delta: “De Access to Capital day 

biedt startende ondernemers in security de ultieme gelegenheid om geïnteresseerde 

investeringspartijen te vinden die graag willen investeren in dit groeiende domein.” 

  

Pitchers op de bühne 

Tijdens de interactieve middag vol inspiratie, ervaringsverhalen en informatie over het 

financieringsspeelveld hebben 12 innovatieve ondernemers hun businessplannen gepitcht op het 

gebied van High Tech en (Cyber) Security. De winnaars werden gekozen door een vakkundige 

jury. Winnaar in de categorie High Tech was Roland van Vliet van Nearfield Instruments, die het 

opnam tegen Oleg Guzi van Kinergizer, Boudewijn Wisse van Laevo, Hans Mulder van Munisense, 

Bas Zeper van Plasmacure en Christiaan Rood van LeydenJar. 

In de categorie Security ging Jaco de Vries van Omnext er met de prijs vandoor, en liet daarbij zijn 

tegenkandidaten Marcel Lavelette van Complions, Peter Kolarov van Crayonic, Arjen de Landgraaf 



van Brica, Elwin van der Laan van BuzzerBase en Reinier van der Drift van Tymlez achter zich. 

Als prijs ontvangen de winnaars een professionele film van hun bedrijf, waarmee ze de markt 

verder kunnen ontginnen. De prijs werd aangeboden namens de zes samenwerkende partners die 

het event mogelijk maakten. 

 

Nieuwe investeringen bekendgemaakt 

Tijdens de Access to Capital day zijn meerdere investeringen bekend gemaakt. Investeringen waar 

de bezoekers in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Value Creation Capital zorgde voor 

een feestelijke lancering van het Security of Things Fund (met een omvang van € 8 miljoen) gericht 

op Cyber Security bedrijven. De eerste investering door het fonds in het Utrechtse forensische 

software bedrijf Indica werd bekend gemaakt door Aldebert Wiersinga, Managing Partner van 

Value Creation Capital. InnovationQuarter kondigde een investering aan in Cybersprint. Hiermee 

wil Cybersprint hun product versneld optimaliseren voor de internationale markt. De Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM) kondigde een investering aan in Sustonable. Sustonable zal de 

investering inzetten voor het verder uitwerken van de marktpositionering. 
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Noot voor de redactie: 

 

Foto 1: Winnaars van de pitchsessies v.l.n.r. Jaco de Vries van Omnext in de categorie Security en 

Roland van Vliet van Nearfield Instruments in de categorie High Tech. 

Foto 2: Sfeerimpressie zaal 

 

Fotografie: ©Daniel Verkijk 

 

Kijk ook op: #access2capital 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

The Hague Security Delta 

Ingeborg van der Geest 

Email: ingeborg.vandergeest@thehaguesecuritydelta.com 

Telefoon: 070 – 204 51 81 óf 06-58022899  

 

Overzicht van de deelnemers: 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/Access2capital_participants_guide_2.pdf 

  

  

Over The Hague Security Delta 

The Hague Security Delta (HSD) is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit 

Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken 

bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het 

gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige 

wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in 

Den Haag. 

mailto:ingeborg.vandergeest@thehaguesecuritydelta.com
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2Fdeso87zAyXZTwI5-2F9HCNWOt5Ds4Ukrzl-2BF2cpWiV-2BT2z6MnfFAEjbFhVxLzRmNSowws-2BEL8h1R1JzUuY72DMhOt4jULjLOE2jVMd2ZdE7BIN_Pz-2FSu87flKTpG660qfDfnfEdt5FuAeSGuFoOzoaVjbnNIqMrBa-2FDwrWTxHtzuoqC654qlTYnWmGcP8lv3nOztnksyCYrp8GRJ5xzqCa9zF0q-2Fc52pCGK2BG-2BYnV5j2uGavno0mBNL7MZebg0WOX1B0gYfF63T-2FTUnLlBTuT7SrCVrLCGckYH8lbBkArQ21TYzeZzu-2FxQuLBzIBMQZpFOfiT-2BYS1C6GoRw-2FovRUIm31-2FaMgNwYyTZKEr60mykhlNPWHKni8T39zauqFhxw-2FBcusVOIofVQYVFMKC0Lqye7VFOCm0b-2BXPtRrWOrjNsQ5ygDqOdB4OPn28HZ2wGrmZgWV0aCWsOZcuajkhw-2Fv8tF0Og2VLbnF0Uat7-2Flxyo4GWiq0j26maR4mLC9ZZKY4yelg-3D-3D


 

 

Over InnovationQuarter 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter 

financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert internationale ondernemingen bij 

vestiging in Zuid-Holland en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve 

ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter de provincie 

Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. 

  

Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit € 80 mln. gecommitteerd 

kapitaal – biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal 

om innovaties naar de markt te brengen. Met het fonds kan InnovationQuarter de regionale 

economie naar een hoger niveau tillen.  

  

InnovationQuarter is een initiatief van het ministerie van Economisch Zaken, de Provincie Zuid-

Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Drechtsteden, Westland, 

Zoetermeer, TU Delft, Universiteit Leiden en de medische centra Leids Universitair Medisch 

Centrum en Erasmus Medisch Centrum en Stichting HEID (Holdingfonds Economische 

Investeringen Den Haag). 
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The Hague Security Delta (HSD) is the leading security cluster in Europe. In this Dutch cluster –with important 
regional hubs in The Hague, Twente, and Brabant– businesses, governments, and knowledge institutions work 
together on innovations and knowledge in the field of cyber security, national and urban security, protection of 
critical infrastructure, and forensics. They share a common goal: more business activity, more jobs and a secure 
world. 

 

 


