
                                                    

 
  

 
 

Indica breidt dienstverlening op gebied van datacontroles 

aanzienlijk uit door investering van Value Creation Capital 

 
Bilthoven, 12 april 2017 – Een financiële injectie door het Security of Things Fund van Value 
Creation Capital stelt het Utrechtse bedrijf Indica in staat haar dienstverlening op het gebied van risk 
en compliance aanzienlijk uit te breiden en haar positie op de markt flink te versterken.  
 
Indica is een innovatief bedrijf dat software heeft ontwikkeld waarmee data ontsloten en in relatie 
wordt gebracht. Deze software wordt met name door multinationals en grote advies- en 
advocatenkantoren gebruikt om forensische onderzoeksopdrachten uit te voeren.  
 
“Wij zien de laatste jaren een duidelijke verschuiving bij bedrijven naar meer controle op interne data”, 
zegt Pieter Klinkert, CEO van Indica. Klinkert: “Een paar jaar geleden werden dit soort interne 
controles alleen ingezet wanneer een incident had plaatsgevonden of naar buiten dreigde te komen. 
Met de groeiende hoeveelheid data én de strengere wet- en regelgeving worden organisaties 
gedwongen om steeds meer controle over hun data te hebben. Handmatige indexerings- en 
archiveringsmethodes voldoen dan niet meer. Indica maakt en levert software om gescande, 
gekoppelde, ongestructureerde en gestructureerde data automatisch te correleren, te verwerken, te 
indexeren en te archiveren. Hiermee wordt het vinden van relevante data binnen organisaties en bij 
onderzoek en review veel eenvoudiger en minder tijdrovend. Dankzij de investering en samenwerking 
met Value Creation Capital zijn wij in staat onze groei te versnellen en de markt verder te ontginnen. 
De volgende stap hierin is real-time compliance.” 
  
Value Creation Capital (VCC) investeert vooral in bedrijven die actief zijn in high tech, cybersecurity, 
business software, data intelligence en IT managed services. Het bedrijf is in 2005 opgericht door een 
aantal ICT serial entrepreneurs, die snelgroeiende ICT- en tech-bedrijven hebben gestart, gebouwd 
en verkocht. ”In de exponentieel groeiende brei van (Big) Data die op bedrijven afkomt, is Indica een 
baken van structuur”, constateert Aldebert Wiersinga, Managing Partner van Value Creation Capital. 
Wiersinga: “Indica maakt het mogelijk om snel en efficiënt tot heldere analyses te komen als het gaat 
om forensisch onderzoek. In een tijd waarin naast terroristische dreigingen ook fiscale fraudes steeds 
vaker voorkomen, is het van essentieel belang om dit soort gevaren in een zo vroeg mogelijk stadium 
op te sporen. Wij zien Indica als een innovatief en uniek bedrijf dat een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het veiliger maken van de huidige maatschappij.”  
 
KPMG heeft samen met Indica de eDiscovery software ontwikkeld en maakt gebruik van deze 
software bij het uitvoeren van forensische onderzoeken. “De software die Indica met ons heeft 
ontwikkeld maakt het mogelijk om onze forensische onderzoeken meer data-gedreven uit te voeren”, 
zegt Rens Rozekrans, partner bij KPMG Risk Consulting. Rozekrans: “De digitalisering zorgt ervoor 
dat de hoeveelheid data binnen organisaties fors toeneemt en dat de bewijslast in een forensisch 
onderzoek in toenemende mate moet worden gevonden in digitale bestanden. De software maakt het 
mogelijk slimmer en sneller op zoek te gaan naar de relevante data. Met grafische interfaces kunnen 
snel selecties van de benodigde data worden gemaakt. Bovendien hebben wij de software kunnen 
verrijken met onze kennis en ervaring uit het vak.”  
 

Voor meer informatie: 

Indica    Pieter Klinkert: 06 - 20205461 

Value Creation Capital  Aldebert Wiersinga: 030 - 2253506 

  

https://www.indica.nl/home/
http://www.valuecreationcapital.com/


                                                    

 
  

 
 
Indica 
Indica is een innovatief software bedrijf die het mogelijk maakt om op een effectieve en efficiënte 
manier, forensisch onderzoek te doen. Dit wordt onder andere door grote consultants, advocaten en 
multinationals gebruikt om hun forensische onderzoeksopdrachten goed uit te kunnen voeren. 
 

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’’.  
 
Security of Things Fund 
VCC is in 2016 met haar Security of Things Fund gestart, gericht op jonge en snelgroeiende bedrijven 
binnen het domein van de Cyber Security. Security of Things Fund is het enige investeringsfonds in 
Nederland dat zich exclusief richt op het steeds relevantere thema van Cyber Security, met 
focusgebieden zoals Secure Internet of Things (IoT), Block Chain Technologie, (forensische) data 
analyse en protectie van data en intellectueel eigendom.  
 
 


