
                                                                          
 

P E R S B E R I C H T 

 

Dutch Security TechFund tackelt financial crime met Fraud 
Dynamics 

Naarden/Leusden, 18 december 2020 – Dutch Security TechFund investeert in Fraud Dynamics, waarmee dit 
fonds van TIIN Capital verder invulling geeft aan het doel de samenleving veiliger te maken. Dit wordt gedaan 
door te investeren in bedrijven waar security centraal staat. Een bedrijf zoals Fraud Dynamics, dat een 
duidelijke visie heeft hoe financiële criminaliteit moet worden aangepakt, sluit naadloos aan bij de strategie 
van het fonds van TIIN Capital om hier een brede portefeuille in op te bouwen. 

Fraud Dynamics is een jonge onderneming, met veel ervaring in het voorkomen van financiële criminaliteit en 

een sterk netwerk in de financiële sector. De behoefte aan een oplossing wordt meer en meer gedreven door de 

voortgaande digitalisering, cyber risico’s en veranderende regelgeving. Met de bewezen betere resultaten van 

Fraud Dynamics kan zowel worden voldaan aan de eisen vanuit regelgeving en kan financiële criminaliteit 

effectief worden bestreden. Een zeer actueel onderwerp gezien de huidige kosten en de klant- en 

reputatieschade die aan deze poortwachtersfunctie verbonden zijn. 

Fraud Dynamics is opgericht door Sjoerd Slot, die als adviseur van banken geconfronteerd werd met de grote 

uitdaging voor de financiële sector op dit terrein. Hij is enthousiast over de investering van het Dutch Security 

TechFund. “Het stelt ons in staat nu snel op te schalen in meerdere landen en de koppeling tussen regelgeving 

en algoritmes nog verder te versterken. Tevens ervaren we het team van TIIN Capital echt als sparringpartner”. 

Roel Reijnen, partner early stage van TIIN Capital, voegt hieraan toe; ”Banken zetten de laatste tijd, mede door 

de recente incidenten en aandacht van onder andere toezichthouders, steeds meer in op innovatie. De huidige 

aanpak, veelal gericht op modelleren van bekend afwijkend en crimineel gedrag, schiet daarin tekort en leidt tot 

veel foutieve meldingen en daardoor hoge kosten. De Machine Learning oplossingen van Fraud Dynamics leiden 

tot de magische driehoek van betere opsporing, minder klanthinder en eenvoudige implementatie”.  

 

Voor het fonds ziet Michael Lucassen, managing partner bij TIIN Capital, het product van Fraud Dynamics als een 

prachtige technologische oplossing en alleen daarom al een mooie aanvulling op de portfolio. “Wij zien ook de 

kansen voor financiële instellingen om tegen aanzienlijk lagere kosten dan nu het geval is de risico’s van financiële 

fraude, waaronder witwastransacties, te bestrijden en zelfs te voorkomen”.  

Over Fraud Dynamics: 

Fraud Dynamics is opgericht door een aantal experts uit de financiële criminaliteitsbestrijding vanuit het oogmerk 

om uit het voortdurende kat-en-muis spel tussen banken en criminelen te komen, oftewel ”stay ahead of the 

game”. Vanuit het nieuwe kantoor in Leusden, met een internationaal team en netwerk, ontwikkelt het bedrijf 

software dat op geautomatiseerde wijze volledig compliant fraude/witwas-detectie modellen genereert die  

binnen bestaande transactie monitoring omgevingen ingezet worden. Door deze geautomatiseerde aanpak, in 

combinatie met anomalie detectie, haalt het vele malen fijnmazigere resultaten dan gebruikelijk. Met raad van 

advies leden zoals Fred Teeven (voormalig Staatsecretaris van Justitie), Rene Troost (onder meer voorheen  DNB, 

ABN AMRO en RBS) en Victor van der Kwast (voorheen onder andere Fortis en ABN AMRO) beschikt het bedrijf 

ook over veel kennis en ervaring aangaande het bankwezen en financiële criminaliteitsbestrijding. 

 



                                                                          
 

 

Over TIIN Capital/Dutch Security TechFund: 

TIIN Capital heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van technologiebedrijven met kapitaal, kennis en 

netwerk. Het in Naarden gevestigde TIIN Capital startte begin 2019 met het Dutch Security TechFund  en is tevens 

op The Hague Security Delta in Den Haag aanwezig om dicht bij opschalende security bedrijven te zitten en kennis 

en talent binnen handbereik te hebben. Het fonds heeft als investeerders ‘informal investors’, maar ook 

regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter, de Gemeente Den Haag, KPN Ventures en 

Investeringsfonds Groningen zijn als investeerder betrokken. Ook het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat investeert mee via de Seed faciliteit van RVO. Voor meer informatie zie: www.tiincapital.nl   

Voor meer informatie 

 

Fraud Dynamics: 

Sjoerd Slot: Tel: +31 (0) 85 301 57 83 

Email: Sjoerd.slot@frauddynamics.com 

 

Dutch Security TechFund – TIIN Capital: 

Michael Lucassen/Roel Reijnen: Tel:+31302251221  

Email: lucassen@tiincapital.nl  – reijnen@tiincapital.nl 
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