
 
 

 
 
                                                                                                 

   
 

 

TIIN Capital investeert in Brama 
Systems voor een betere beveiliging 

van het MKB 

 

Brama Sytems biedt het MKB een betaalbare en betrouwbare oplossing om 

toegang tot bedrijfsnetwerken te beheren en ongeautoriseerde toegang te 

voorkomen. De investering van TIIN Capital’s Dutch Security TechFund maakt 

het mogelijk de groeiambities van Brama Systems verder vorm te geven.  

Utrecht/Naarden, 12 januari 2022 – Brama Systems, de Utrechtse onderneming met een missie om 
netwerkomgevingen (bedraad en Wifi) van organisaties maximaal te beveiligen, heeft zich verzekerd 
van een investering vanuit het Dutch Security TechFund van TIIN Capital. Brama Systems heeft een 
gebruiksvriendelijke en betaalbare NAC/NAP technologie ontwikkeld die organisaties in staat stelt om 
alle apparaten die toegang tot bedrijfsnetwerken zoeken te controleren en de netwerken maximaal te 
beveiligen. Met de investering in Brama Systems, geeft TIIN Capital verder invulling aan het doel om 
ondernemers in het cybersecurity domein te ondersteunen en te bouwen aan een veiligere 
samenleving. 

Brama Systems, is een snelgroeiende onderneming dat is opgezet door ervaren experts op het gebied 

van netwerken en IT beveiliging. De schaalbare NAC/NAP technologie van Brama Systems is eenvoudig 

te implementeren en biedt aan organisaties een betaalbare en betrouwbare oplossing om toegang tot 

bedrijfsnetwerken te beheren en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.  

Hans Keukenschrijver, CEO van Brama Systems: “Cybercriminaliteit, hacks en datalekken zijn de laatste 

jaren helaas sterk toegenomen. Daarnaast neemt het aantal gebruikers, aantal apparaten en de 

hoeveelheid (gast)toegang op het gemiddeld bedrijfsnetwerk eveneens fors toe. Dit stelt ondernemers 

en bestuurders voor een dilemma: het bedrijfsnetwerk goed willen beveiligen, zonder de 

bedrijfsvoering, toegang en klantgerichtheid in de weg te staan. Brama Systems maakt NAC/NAP 

technologie gebruiksvriendelijk en betaalbaar en biedt daarmee een oplossing waarmee zelfs MKB-

ondernemers hun netwerken optimaal kunnen beveiligen, zonder compromissen en ongemakken in 

de dagelijkse operatie van de onderneming. De investering vanuit het Dutch Security TechFund stelt 

Brama Systems in staat om blijvend te investeren in onze technologie, ons commerciële team uit te 

bouwen en onze internationale ambities waar te maken.” 

 



 
 

 
 
                                                                                                 

   
 

 

 

Adriaan Hosmann, CTO van Brama Systems, voegt toe: “Het product portfolio van Brama Systems is 

ontworpen rondom onze geavanceerde ‘PKI engine’. Hiermee zijn wij in staat om snel, eenvoudig en 

betrouwbaar certificaten toe te wijzen aan gebruikers en apparaten. Middels deze certificaten wordt 

de toegang tot IT netwerken gecontroleerd en worden pogingen tot ongeautoriseerde toegang 

geblokkeerd, geheel volgens het ‘Zero trust’ principe.” 

Michael Lucassen, managing partner TIIN Capital, ziet veel potentie in het ervaren team van Brama 

Systems en hun geavanceerde technologie. “De cybersecurity van MKB ondernemingen in Nederland 

is van groot belang, uiteindelijk ook voor de grote ondernemingen. We zijn immers maar zo sterk als 

de zwakste schakel. De gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing van Brama Systems maakt 

belangrijke cybersecurity technologie, die tot voor kort enkel beschikbaar en betaalbaar was voor 

vooral grote ondernemingen, nu ook bereikbaar voor het MKB.” 

Over Brama Systems: 

Brama Systems heeft een netwerkbeveiligingsoplossing ontwikkeld die bedrijven in staat stelt om 

hun netwerkinfrastructuur te beveiligen tegen ongewenste toegang van apparaten door het 

toepassen van een Zero Trust beleid. Gezien de ervaring in de Olie & Gas industrie, is de oplossing 

volgens die richtlijnen voor “security & safety” ontwikkeld. Basisprincipe is dat het vereenvoudigen 

van handelingen leidt tot minder fouten. Dezelfde eisen worden gesteld in andere sectoren, zoals 

Productiebedrijven, Zorg (Care/Cure), Overheid, IT.  

Het Brama Platform (SaaS - On-Premise - hybride) wordt aangeboden aan Service Providers, Value 

Added Resellers en Hardware vendoren. Zij zijn in staat om met een minimum implementatietijd en 

beheer netwerk- en beveiligingsoplossingen aan te bieden aan hun klanten. Ook houdt het 

licentiemodel rekening met een geringer budget, waardoor de oplossing ook voor het MKB binnen 

handbereik komt. Zie: www.bramasystems.com  

Over Dutch Security TechFund / TIIN Capital: 

TIIN Capital is opgericht in 1998. Begin 2019 werd gestart met het zesde venture capital fonds; Dutch 

Security TechFund. Dutch Security TechFund heeft een specifieke sector focus en benadering: startups 

en scale ups in Cybersecurity en IoT Security. Het fonds heeft de strategie te investeren in sterke en op 

innovatie gerichte teams. Onder meer door samen te werken met corporates en (semi) overheden in 

Europa heeft TIIN Capital een uniek ecosysteem gecreëerd, waarin het samenwerkt met de Security 

Delta (HSD) in ’s Gravenhage en de European Cyber Security Organization (ECSO) in Brussel. Zie: 

www.tiincapital.nl/dutch-security-techfund  
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TIIN Capital invests in Brama Systems 
for SME network security 

 
Brama Systems offers an affordable and reliable platform to SMEs to control 

and protect their IT networks against unauthorized access. The investment 

from TIIN Capital’s Dutch Security TechFund allows Brama Systems to further 

scale the platform and achieve the company’s strategic growth ambitions.  

Utrecht/Naarden, May 3rd, 2022 – Brama Systems, the Utrecht based tech company on a mission to 
provide maximum-yet-affordable network security, has closed an investment round from TIIN Capital’s 
Dutch Security TechFund. Brama Systems provides user-friendly and affordable NAC/NAP technology 
that enables companies to monitor and control all devices that attempt to access the company 
network and ensure maximum protection of these networks. With the investment in Brama Systems, 
TIIN Capital continues to support leading cybersecurity entrepreneurs to scale their companies and 
build a safer society. 

Brama Systems is a fast-growing tech company that was founded by three experienced network and 
IT security experts. The scalable NAC/NAP technology of Brama Systems is easy to implement and 
provides organizations an affordable and reliable platform to manage access to the company network 
and block any unauthorized access attempt. 

Hans Keukenschrijver, CEO at Brama Systems: “Cybercrime, hacks and data leaks have unfortunately 

increased tremendously over the last years. On top of that, the average number of users, the number 

of connected devices and the volume of (guest)access to company networks also continues to grow 

rapidly. This puts business leaders and managers in front of a dilemma: wanting to enforce high 

standards of network security, without getting in the way of business processes, (guest) access and 

customer experience. Brama Systems brings NAC/NAP technology into an affordable and user-friendly 

platform that enables even SMEs to implement optimal network security, without comprises or 

inconveniences to their daily operations. The investment by  Dutch Security TechFund enables us to 

continue to invest in our technology platform, expand our commercial team and to execute our 

international ambitions.” 

Adriaan Hosmann, CTO at Brama Systems, adds: “The product portfolio or Brama Systems is designed 

around our proprietary advanced ‘PKI engine’. This enables us to appoint certificates to users and 

devices in a fast, simple, and reliable manner. Via these certificates our platform monitors and controls 

all access to the networks, blocking any unauthorized attempts – fully in line with ‘Zero trust’ 

principles.” 

 



 
 

 
 
                                                                                                 

   
 

 

Michael Lucassen, managing partner at TIIN Capital, sees great potential in the team of Brama Systems 

and their software platform. “Cybersecurity for SMEs in The Netherlands is very important, also for the 

large enterprises because, ultimately, we are only as strong as our weakest link. The user-friendly 

network protection platform of Brama Systems makes a key piece of cybersecurity technology, that 

used to be affordable only for large enterprises, now also available and affordable for SMEs.” 

About Brama Systems: 

Brama Systems provides a network security platform that enables companies to protect their network 

infrastructure against unwanted and unauthorized access by enforcing a Zero Trust policy. The 

platform (SaaS – On-Premise – Hybrid) serves Service Providers, Value Added Resellers and Hardware 

vendors. The platform gives them a scalable multi-tenant solution to offer maximum-yet-affordable 

network- and security solutions to their customers with minimum implementation times or overhead. 

The licensing model of the platform is optimized to make the solution also affordable for SMEs. See: 

www.bramasystems.com  

About TIIN Capital – Dutch Security TechFund 

TIIN Capital was founded in 1998. Early 2019 it started with its sixth venture capital fund; Dutch 

Security TechFund. Dutch Security TechFund has a sector focused approach (startups and scale ups in 

Cybersecurity and IoT Security). It has the strategy to invest in innovative and strong teams. Due to a 

cooperation with corporates and governments in Europe it has developed a unique ecosystem, 

working together with Security Delta in The Hague (NL) and the European Cyber Security Organization 

(ECSO) in Brussels (BE). See: www.tiincapital.nl/dutch-security-techfund  

http://www.bramasystems.com/
http://www.tiincapital.nl/dutch-security-techfund

