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Dutch Security TechFund investeert in Oddity.ai
Naarden/Utrecht, 18 maart 2020 – Door toevoeging van de veelbelovende startup Oddity.ai maakt het Dutch
Security TechFund van TIIN Capital haar ambities waar het doel de samenleving veiliger te maken door een
brede portefeuille op te bouwen in (Cyber) security en IoT security bedrijven. Met Oddity.ai heeft het Dutch
Security TechFund een bedrijf aan zich verbonden, dat door samenwerking tussen mens en machine de
veiligheid in de wereld naar een hoger niveau kan tillen.
Oddity.ai is een Utrechtse startup, die als voorloper in de markt een algoritmeplatform heeft ontwikkeld met
geavanceerde machine- en deep learning technieken. De eerste toepassing op het platform is
geweldsherkenning. Door real-time analysis uit te voeren op live videobeelden kunnen met behulp van de
nieuwste artificial intelligence technieken incidenten worden herkend. Gemeentes, politie en private
beveiligingsorganisaties hebben dit ook ontdekt. Inmiddels wordt bij deze partijen gewerkt met het algoritme
door het te integreren in camera observatiecentra. Onder meer de vele bewegingen in uitgaansgebied
Stratumseind in Eindhoven worden met succes door de software van het bedrijf gemonitord en geanalyseerd.
Oddity.ai is gestart door de founders Thomas Alflen, Gerwin van der Lugt en Nick Mulder, destijds studenten
Business Informatics aan de Universiteit Utrecht. De founders geven aan zeer verheugd te zijn met de investering
van het Dutch Security TechFund. “Het stelt ons in staat nu snel op te schalen in Nederland en een plan te
ontwikkelen voor internationalisering. Met het team van TIIN Capital verwachten wij dit met goede steun en
impulsen te kunnen doen”. Reinout vander Meulen, partner early stage van TIIN Capital, voegt hieraan toe; “De
technologie die Oddity.ai heeft ontwikkeld sluit naadloos aan bij de grote trends op het vlak van cameratoezicht.
Het aantal camera’s groeit explosief en er zijn simpelweg niet voldoende medewerkers om alle beelden uit te
kijken. Er was al software waarmee automatisch objecten werden herkend, maar gedrag herkennen zoals
geweld, zakkenrollen of pogingen tot autodiefstal lukte daar niet mee. Dat lukt met de software van Oddity.ai
wel”.
Het Dutch Security TechFund is vorig jaar gestart 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
is aanvankelijk gefinancierd door een groep ‘informal investors’, maar ook de regionale investeringsmaatschappij
InnovationQuarter, de Gemeente Den Haag en KPN Ventures zijn als investeerder betrokken. Ook het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat investeert mee via de Seed faciliteit van RVO.
Michael Lucassen, managing partner bij TIIN Capital, geeft aan veel vertrouwen te hebben in het team van
Oddity.ai. “Met de software van Oddity.ai wordt een oplossing aangereikt voor een belangrijke uitdaging in de
samenleving, het herkennen en voorkomen van geweld. Binnen onze fondsstrategie wordt dit gezien als een
prachtige propositie, dat met dit jonge team een veelbelovende toekomst heeft.”

Over Oddity.ai:
Oddity.ai is voorloper op het gebied van anomaliedetectie op live camerabeelden. Gebaseerd op machine- en
deep learning technieken is de software in staat om geweld accuraat te herkennen op videobeelden. Door een
volledige integratie in bestaande videomanagementsystemen wordt de werkdruk op het personeel verlaagd en
bereiken de gegenereerde alarmen de toezichtruimte in real-time. Hierdoor wordt de-escalatie mogelijk gemaakt
en kunnen incidenten worden voorkomen. Het maakt hiermee de wereld weer een stukje veiliger.
Het door Oddity gehanteerd anomaliedetectie algoritme is flexibel. Hierdoor worden aanvullende afwijkingen
eenvoudig en snel herkend, zonder enige vorm van gezichtsherkenning of tracking. Door samenwerking met
politie, gemeentes, toezichtcentrales, beveiligingsbedrijven, camerafabrikanten en beveiligingsintegrators
ontstaat een totaaloplossing waardoor reactief cameratoezicht transformeert in een pro-actief instrument
waarmee de veiligheid in de openbare ruimte wordt vergroot. Voor meer informatie zie: https://oddity.ai/

Over TIIN Capital/Dutch Security TechFund:
TIIN Capital heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van technologiebedrijven met kapitaal, kennis en
netwerk. TIIN Capital ziet de noodzaak van innovatie in (Cyber) security en IoT secured oplossingen. Om deze
reden heeft TIIN Capital haar 6e investeringsfonds gelanceerd met focus op deze problematiek en technologie
oplossingen. Hierbij wordt zij ondersteund door (semi) overheid, corporates en angel investors, die mee
investeren in het fonds, dan wel als co-investeerder in een portfoliobedrijf actief zijn. Het fonds opereert dicht
op Amsterdam vanuit het kantoor in Naarden en heeft tevens een vestiging op The Hague Security Delta.
Aangevuld met Cyber specialisten in een Raad van Advies, en mede door opgebouwde contacten met de
‘Cybertech-hub’ in Tel Aviv, kan met recht gezegd worden dat het fonds in het ecosysteem van (Cyber) security
een actieve partner kan zijn voor startups en scale-ups die willen groeien en opschalen. Het fonds staat nog open
voor nieuwe investeerders. Voor meer informatie zie: www.tiincapital.nl

