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Blockchain integratie platform Unchain.io voorziet sterke groei  
met kapitaal van Value Creation Capital 

 
 
Bilthoven/Amsterdam, 12 maart 2019 – Het Security of Things Fund van Value Creation Capital uit 
Bilthoven investeert groeikapitaal in blockchain/DLT integratie platform Unchain.io. 
 
Unchain.io richt zich met DLT (Distributed Ledger Technology) op de integratie van bestaande IT-
omgevingen met nieuwe blockchain toepassingen. Met name consortia en eco-systemen, zoals IBM 
Food Trust en R3 Corda, die snel groeien en nieuwe participanten de mogelijkheid willen bieden 
naadloos aan te haken, kunnen de Unchain Blockchain Gateway gebruiken als krachtige accelerator.  
 
In een wereld die in hoog tempo digitaliseert, wordt het efficiënt, snel en betrouwbaar uitwisselen van 
gegevens tussen organisaties steeds relevanter. De complexe ketens waarin deze organisaties met 
elkaar samenwerken vereisen verdere integratie van bedrijfsprocessen en bijbehorende 
informatiestromen waarbij betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie een steeds belangrijkere rol 
spelen. Blockchain/DLT gaat bij deze digitale keten integratie in de (nabije) toekomst een steeds 
essentiëlere rol spelen. De voordelen voor de betrokken partijen zijn groot, zoals efficiency verbetering 
en kostenverlaging, versnelling van processen en reduceren van fouten en fraude. 
 
Unchain.io biedt een integratie platform waarmee organisaties hun bestaande applicaties en (IoT) 
apparaten op eenvoudige, kosten efficiënte en veilige wijze met blockchain/DLT netwerken kunnen 
koppelen zonder dat hiervoor bestaande applicaties aangepast moeten worden en men dus minder 
afhankelijk is van schaarse blockchain/DLT expertise. Door het verlagen van de technische barrières 
om deel te nemen aan blockchain/DLT netwerken zorgt het Unchain platform ervoor dat de 
adoptiegraad en succes van deze netwerken sterk wordt vergroot. 
 
“Unchain.io heeft veel ervaring opgedaan met het bouwen en implementeren van blockchain 
technologie in tal van grote bedrijven en organisaties en is betrokken bij veel wereldwijde initiatieven 
die de voordelen van de blockchain willen benutten”, zegt Arjeh van Oijen, CEO bij Unchain.io. “Door 
de investering van Value Creation Capital zijn wij in staat onze groei nationaal en internationaal door 
te zetten. Naast geld biedt deze investeerder ook veel strategische en praktische support die wij in dit 
stadium heel goed kunnen gebruiken”. 
 
“Wij zijn al vele jaren bezig ons te oriënteren op DLT en blockchain ontwikkelingen en zien nu steeds 
meer serieuze toepassingen ontstaan waarbij de voordelen van en de noodzaak voor de technologie, 
sterk in het oog springen. Unchain.io heeft niet alleen de intrinsieke kennis van DLT-technologieën 
zoals haar eigen blockchain platform, maar ook de ervaring met complexe klanten en projecten”, zegt 
Jos Bourgonje, Managing Partner bij Value Creation Capital. “Die combinatie biedt voor ons een 
aantrekkelijk perspectief in een enorme marktontwikkeling die wij de komende jaren voorzien.” 
 
Voor meer informatie: 
 
 Unchain i.o. Arjeh van Oijen +31 651219946 arjeh@unchain.io 
 Value Creation Capital Jos Bourgonje +31 653256004 j.bourgonje@valuecreationcapital.com 
 
 
 
 
 
 



        

 

 
 
Unchain.io 
Unchain.io is leverancier van een integratie platform dat de interoperabiliteit en integratie tussen de 
bestaande applicaties (en apparaten) met blockchain/DLT netwerken vereenvoudigt, versnelt, beveiligt 
en de kosten ervan verlaagt zonder dat bestaande applicaties hiervoor aangepast hoeven te worden en 
er afhankelijkheid is van schaarse blockchain/DLT technologie experts. Het platform biedt een intuïtieve 
gebruikersinterface waarmee het eigen IT team van een organisatie of een derde partij integraties 
tussen applicaties (apparaat) en blockchain/DLT netwerken kunnen configureren, testen en in productie 
nemen. Door een groeiend aantal herbruikbare componenten kan de hoeveelheid coderen zo veel 
mogelijk beperkt gehouden worden. Unchain.io heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van 
PoCs/pilots alsmede het ontwikkelen van productie blockchain/DLT applicaties voor klanten in een 
verscheidenheid van sectoren. 

 
 
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 met focus 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), Blockchain/DLT Technologie, (forensische) data-
analyse en protectie van data en intellectueel eigendom.  

 


