
                                                    

 
  

 

 

 

 

 

Cyber Threat Management speler MMOX versnelt groei 

door investering van Value Creation Capital 

 
Bilthoven/Den Haag, 20 september 2018 – Een investering van het Security of Things Fund van Value 
Creation Capital maakt het voor het Haagse bedrijf MMOX mogelijk om haar Cyber Threat oplossing 
samen met strategische partners nu ook naar het MKB uit te rollen.  
 
Geavanceerde cyber bedreigingen ontwikkelen zich meestal sneller dan de getroffen organisaties 
kunnen bijhouden.  Door gebrek aan inzicht in de intenties en werkwijzen van de “aanvaller” is 
prioriteitstelling van de juiste tegenmaatregelen lastig. MMOX is gespecialiseerd in Cyber Threat 
Management en onderscheidt zich door duidelijk en feitelijk inzicht te geven in de mogelijke 
bedreigingen. Hierdoor kan het cyber risico effectief gereduceerd worden. Met nieuwe methoden en 
geautomatiseerde technologie, kan MMOX helpen om relevante bedreigingen te identificeren. Deze 
risico’s kunnen hierdoor al in een vroeg stadium gemitigeerd worden. Resultaat is dat de reguliere 
operatie minder belast en minder complex wordt. Verder kunnen er betere strategische keuzes gemaakt 
worden in relatie tot cyber risico’s. 
 
“MMOX heeft veel ervaring met Cyber Threat Management voor corporates. Met ons nieuw ontwikkelde, 
innovatieve Cyber Protection Technology Platform, kunnen we deze bescherming nu ook aan MKB-
bedrijven aanbieden.”, zegt Matthijs Blokker, CEO van MMOX. Blokker: “Ons MMOX platform wordt via 
strategische partners in de markt gezet, waaronder verzekeringsmaatschappijen en coöperaties. 
Dankzij de toetreding van Value Creation Capital zijn wij in staat onze groei te versnellen en de markt 
verder te ontginnen. De volgende stap hierin is uitrol van ons Platform naar de MKB markt. We werken 
hierin samen met partners en nog voor eind dit jaar zullen we hierover een belangrijke annoncering 
gaan doen.” 
  
”Het omgaan met Cyber Threats is niet alleen een uitdaging voor corporates, maar meer en meer ook 
voor het MKB.”, constateert Aldebert Wiersinga, Managing Partner van Value Creation Capital. 
Wiersinga: “MMOX maakt het nu ook voor het MKB mogelijk om zonder al te veel organisatorische en 
financiële impact, toch voldoende beschermd te zijn tegen relevante dreigingen. De keuze om dat in 
nauwe samenwerking met strategische partners te doen, sprak ons enorm aan, natuurlijk met een beter 
beveiligde samenleving als ultiem resultaat.”  
 
 

 

 


