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Dutch Security TechFund investeert in Syntho om het
wereldwijde dataprivacy dilemma op te lossen

Amsterdam/Naarden, 18 mei 2021 – Syntho, de Amsterdamse startup met de visie om het dataprivacy
dilemma op te lossen, heeft zich verzekerd van een investering vanuit het Dutch Security TechFund van TIIN
Capital. Syntho ontwikkelt geavanceerde synthetische data software die organisaties in staat stelt om sneller
te innoveren en volledig te voldoen aan dataprivacy principes en regelgeving. Met de investering in Syntho,
geeft TIIN Capital verder invulling aan het doel om ondernemers in het cybersecurity en dataprivacy domein
te ondersteunen en te bouwen aan een veiligere samenleving.
Winnaar van de ‘2020 Philips Innovation Award’, Syntho, is een snelgroeiende onderneming in de opkomende
markt van ‘Privacy Enhancing Technologies’ (PETs). De schaalbare software van Syntho stelt zowel grote- als
middelgrote bedrijven, startups, scaleups en (semi-)overheden in staat om data gedreven en volledig AVG- en
GDPR-proof te werk te gaan.
Bedrijven en overheden verzamelen veel data over klanten en burgers, maar zijn door wetgeving gebonden in
wat ze wel en niet met deze data kunnen doen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het beveiligen en
beschermen van de data, zodat deze persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen.

Simon Brouwer (CTO) en Marijn Vonk (CPO), co-founders van Syntho, zeggen hierover: “Waarom al die data
verzamelen en echte data gebruiken wanneer je hetzelfde kunt doen met synthetische data? Klanten maken
gebruik van onze AI-gedreven software om hoogwaardige synthetische data te genereren. Hierdoor krijgen zij
beschikking over een veilig en breed toepasbaar platform voor data-gedreven innovatie met meer data en
snellere toegang tot data; zonder dataprivacy risico’s.”
Wim Kees Janssen, founder nummer drie en CEO van Syntho, is enthousiast over de investering vanuit het Dutch
Security TechFund. “Het stelt ons in staat om blijvend te investeren in onze technologie en om ons commerciële
team uit te bouwen. We hebben voor TIIN Capital gekozen omdat zij gespecialiseerd zijn in (cyber)security en,
naast de funding, een sterke en actieve partner zijn om de snelle groei van Syntho en onze internationale
ambities waar te maken”.
Michael Lucassen, managing partner van TIIN Capital, ziet veel potentie in het team van Syntho en hun
geavanceerde technologie. “Onze samenleving en de bedrijfsvoering van ondernemingen wordt meer en meer
data-gedreven, terwijl daartegenover staat dat consumenten, burgers en wetgevers steeds stengere eisen
stellen aan hoe bedrijven en overheden opereren en dataprivacy waarborgen. Het team van Syntho biedt met
hun synthetische data technologie een krachtige en noodzakelijke oplossing op juist dit snijvlak.”
Over Syntho en synthetische data:
Syntho stelt organisaties in staat om innovaties te realiseren op een privacy-verantwoorde manier door AIsoftware te leveren voor het genereren van synthetische data. We genereren geheel nieuwe data, maar we zijn
in staat om die nieuwe datapunten dusdanig te modelleren zodat kenmerken, relaties en statistische patronen
uit de originele data bewaard blijven. Dit opent een breed scala aan toepassingen (bijvoorbeeld data-analyse of
het inrichten van test- en ontwikkel omgevingen) waar synthetische data de voorkeur heeft boven de (gevoelige)
originele data. Hierdoor krijgen onze klanten beschikking over een sterk en breed toepasbaar platform voor datagedreven innovatie zonder dataprivacyrisico’s, meer data en snellere toegang tot data.
Zie: : www.syntho.ai
Over Dutch Security TechFund / TIIN Capital:
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, het zesde
venture capital fonds van deze fondsbeheerder dat in 1998 haar eerste investering deed. Het Dutch Security
TechFund 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, Investeringsfonds Groningen en Invest-NL zijn als investeerder betrokken. Ook het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat investeert mee via de Seed faciliteit van RVO.
Zie: www.tiincapital.nl/dutch-security-techfund
Voor meer informatie
Syntho:
Wim Kees Janssen: Tel: +31(0)6 2751 6362
Mail: w.k.janssen@syntho.ai
Press: www.syntho.ai/press
Dutch Security TechFund (TIIN Capital):
Michael Lucassen/Bart Houlleberghs: Tel:+31(0)30 225 12 21
Mail: lucassen@tiincapital.nl – houlleberghs@tiincapital.nl

