
                                 

P E R S B E R I C H T 

TIIN Capital verkoopt HR-tech onderneming Talmundo 

 

Naarden -8 juli 2019- Talmundo, scale-up in de HR-tech sector, is verkocht aan de in Scandinavië gevestigde HR 

Nordic-group, dat in haar Europese roll out wordt ondersteund door investeerder Verdane Capital. Talmundo is 

een toonaangevende Europese leverancier van onboarding-software voor werknemers en kan door aan te sluiten 

bij HR Nordic-group haar ambitieuze groeiplannen verder invulling geven. 

 

De verkoop van Talmundo door TIIN TechFund 3, een fonds dat door TIIN Capital wordt gemanaged,  aan het Noorse 

HR Nordic-group maakt het Talmundo mogelijk haar financiële positie te versterken en tegelijkertijd  verder uit te 

breiden in Europa. Naast de bestaande aanwezigheid in België, Nederland, Frankrijk en het VK, is Talmundo 

voornemens strategisch te investeren in de DACH-regio. Daarnaast zullen er ook extra investeringen worden gedaan 

in productontwikkeling, waaronder bedrijfsfuncties, analyses en de door AI aangedreven "Chatbot" die Talmundo 

reeds gebruikt. 

TIIN Capital deed in 2016  haar eerste investering in het veelbelovende HR-tech bedrijf Talmundo. Door de snelle 

groei van het bedrijf is in een vervolgronde additioneel kapitaal ingebracht door TIIN Capital, dit keer samen met 

een door TIIN Capital opgezet co-investerings vehikel, bestaande uit een groep particuliere investeerders. Deze 

groep co-investeerders hebben gezamenlijk ruim € 1 miljoen ingebracht. Ook de belangen gehouden door deze 

groep co-investeerders zijn verkocht. 

Door de support en investeringen in kapitaal van TIIN Capital en de groep co-investeerders is Talmundo in staat 

geweest snel op te schalen en heeft het een belangrijke positie kunnen verwerven in de Europese HR-tech industrie 

en dan met name daar waar onboarding van medewerkers van groot belang is. Zo maken momenteel meer dan 150 

werkgevers gebruik van Talmundo's onboarding-oplossing, waaronder multinationals als ABNAMRO, Lufthansa, TUI 

en BNP Paribas. Meer dan 35.000 nieuwe medewerkers in heel Europa zijn met behulp van het ervaringsgestuurde 

platform van het bedrijf officieel ge-onboard. 

Stijn de Groef, founder en  CEO van Tamundo zegt over zijn bedrijf; “We zijn erop gericht onze klanten te helpen bij 

het updaten van verouderde onboardingprocessen met de nieuwste technologie, waardoor ze nieuwe werknemers 

kunnen aantrekken als nooit tevoren. We zijn op zoek geweest naar een nieuwe partner omdat we nog sneller willen 

groeien en we zijn verheugd om samen te kunnen werken met Verdane en de HR Nordic-groep". 

Stijn de Groef, die zelf een aanzienlijk bedrag heeft geïnvesteerd in de HR Nordic-groep als onderdeel van de 

overnameovereenkomst, zal zijn dagelijkse rol als CEO voortzetten en zal ook lid worden van het managementteam 

van de nieuwe groep.  

 



De fondsmanagers van investeerder TIIN Capital  zijn trots op wat Talmundo heeft kunnen bereiken in de periode 

dat zij en de groep co-investeerders betrokken waren bij het opschalen en de groei van het bedrijf. De actieve 

ondersteuning, ook vanuit de co-investeerders, is een onderdeel van de investeringstrategie van de investeerder, 

waarbij co-investeerders waar mogelijk bij betrokken worden. Antoin Bruijninckx, co-investeerder in Talmundo zegt 

hierover; “Naast het inleggen van kapitaal is  betrokkenheid bij een partij in een sector waar je affiniteit mee hebt, 

in dit geval de HR sector,  ook in praktische zin waardevol. Gewoonweg omdat er dan een actieve bijdrage kan 

worden geleverd in samenwerking met investeerder TIIN Capital, hetgeen van grote toegevoegde waarde is 

gebleken. Ik heb bij Talmundo de samenwerking met investeerder TIIN Capital, de andere co-investeerders en het 

bedrijf‘ zelf als ‘rewarding’ ervaren”. 

Het fondsmanagement van TIIN TechFund 3 is zeer tevreden met deze exit. Vanwege het grote potentieel voor 

Talmundo verdient het bedrijf en het management het een volgende stap te zetten in een nieuwe omgeving.  TIIN 

Capital is er trots op dat ze de onderneming de afgelopen jaren heeft kunnen begeleiden naar deze volgende fase. 

 

OVER TALMUNDO 

Talmundo is een Europees HR Tech-bedrijf. Het onboarding-platform, geïntroduceerd in 2014, is een 

mobielvriendelijke cloud-software die voor medewerkers een aantrekkelijke pre-boarding en onboarding-ervaring 

creëert. De software van Talmundo combineert HR-best practices in combinatie met de bedrijfscultuur om een 

naadloze onboarding-ervaring te bieden, die bedrijven helpt sneller medewerkers te onboarden, ze beter te 

integreren en ieders werk eenvoudiger te maken. Vandaag werkt Talmundo met trots samen met toonaangevende 

multinationals als Deloitte, ABNAMRO, Bacardi, ArcelorMittal, KPMG, BNP Paribas Fortis, Sodexo, Engie, SAS en 

Swisscom. 

OVER TIIN Capital 

TIIN Capital bestaat dit jaar 21 jaar. De investeerdersgroep heeft vele jaren ervaring in het ondersteunen van 

technologiebedrijven met kapitaal, kennis en netwerk en werkt vaak samen met particuliere investeerders. TIIN 

Capital is actief met fondsen in een vroege en een latere fase. Met een eerste closing lanceerde TIIN Capital in 

december 2018 zijn 6e beleggingsfonds met een focus op (cyber) beveiliging en IoT-beveiligde oplossingen. Het 

laatste fonds, het Dutch Security TechFund, wordt ondersteund door The Hague Security Delta en werkt samen met 

InnovationQuarter en KPN Ventures als investeerder respectievelijk businesspartner. Ook de Gemeente Den Haag is 

toegetreden als investeerder. Er zijn momenteel gesprekken gaande met verschillende (particuliere en corporate) 

investeerders die overwegen na de zomer van 2019 in te stappen. Tevens heeft het Dutch Security TechFund van 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het kader van de Seed Capital regeling een lening toegekend 

gekregen van € 6 miljoen om te investeren in early stage security bedrijven. 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Talmundo 

Stijn de Groef 

Tel: +32 487 215 815 

s.degroef@talmundo.com   

 

TIIN Capital  

Michael Lucassen of Maarten Derks 

Tel: +31 (0) 30 225 1221 

lucassen@tiincapital.nl 

derks@tiincapital.nl 
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