
 

 
TIIN Capital investeert in InsurTech 

bedrijf Eye Security 
 

Den Haag/Naarden, 12 april 2022 – TIIN Capital’s fonds Dutch Security TechFund investeert € 4.5 

miljoen in het Eye Security. Hiermee geeft het fonds van TIIN Capital verder invulling aan het doel 

om de samenleving digitaal veiliger te maken. Eye Security is het eerste Europese 

cyberbeveiligingsbedrijf dat met een totaalpakket aan oplossingen op het gebied van 

cyberveiligheid, gecombineerd met cyberverzekering, het mkb ontzorgt. Met de kapitaalinjectie kan 

het bedrijf verder groeien. 

Nederland kent meer dan twee miljoen bedrijven in het midden- en kleinsegment. De dreiging op een 

cyberaanvallen is de afgelopen jaren met name in dit segment sterk gestegen. Eye Security speelt in 

op deze ontwikkeling door hoge kwaliteit beveiliging toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare 

bedrijven. Met de investering van TIIN Capital kan het product verder opgeschaald worden om meer 

ondernemingen te ontzorgen op het gebied van cyberveiligheid. 

Uitbreiding activiteiten naar nieuwe regio’s 

De meest recente investeringsronde biedt Eye Security de ruimte om internationaal uit te breiden. 

CEO van Eye Security Job Kuijpers is enthousiast over de investering van het Dutch Security TechFund: 

“Door de schaalbaarheid van ons product maken we cybersecurity toegankelijk én betaalbaar voor 

bedrijven die er tot voor kort alleen voor stonden. Met de steun van TIIN Capital gaan we onze 

dienstverlening verder uitrollen in Europa, waarbij we beginnen in België en Duitsland.”    

Maarten Derks van TIIN Capital: “Cybersecurity is een zeer relevant onderwerp gezien de huidige 

situatie in Europa en de toenemende digitalisering. Nog niet eerder werden zoveel bedrijven 

slachtoffer van cybercriminaliteit. Steeds meer ondernemers worden zich hier bewust van. Niet voor 

niets groeit Eye Security met 150% per kwartaal”.  

Van scale-up naar Insurtech 

Wereldwijd trekken steeds meer verzekeraars zich terug uit het cyberdomein, omdat het risico op een 

cyberaanval zonder de juiste beveiligingsmaatregelen niet beheersbaar is. Hier ziet Eye Security 

kansen haar dienstverlening nog verder te onderscheiden. Met het totaalpakket van Eye Security 

wordt het verzekeren van bedrijven direct weer mogelijk, omdat de combinatie van 

beveiligingsmaatregelen het risico op een aanval drastisch verkleint en daarnaast de impact 

minimaliseert. Om de risico’s van cybercriminaliteit van de balans af te krijgen voor ondernemingen, 

gaat Eye Security op korte termijn ook het restrisico voor haar klanten verzekeren. Met het aanbieden 

van een cyberverzekering positioneert Eye Security zich als eerste Europese Insurtech op het gebied 

van cyber security. 

 
 
 



 
 
 
 
Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag: “Met de investering in dit Haagse 
cybersecuritybedrijf, maken we een grote stap richting in het effectief bestrijden van 
cybercriminaliteit. Ondernemers krijgen een praktische oplossing om zich tegen cybercriminelen te 
beschermen. Dit is goed voor de weerbaarheid van ondernemingen én de stad Den Haag.” 
 

Over Eye Security: 

Eye Security is in 2020 opgericht door Piet Kerkhofs (CTO), Vincent van de Ven (COO) en Job Kuijpers 

(CEO). Na jaren bij de AIVD en MIVD te hebben gewerkt, zetten ze nu hun kennis en expertise in om 

het mkb in Europa te beveiligen tegen cyberaanvallen. Met een goede en betaalbare totaaloplossing 

gecombineerd met een cyberverzekering maken ze de cyberdreiging in het mkb beheersbaar. 

Inmiddels bestaat Eye Security uit een team van 50 mensen met een gedeelde passie voor het 

bestrijden van (digitaal) onrecht. Voor meer informatie zie: https://www.eye.security 

Over TIIN Capital – Dutch Security TechFund: 

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 cyber security 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. Voor meer 

informatie: https://tiincapital.nl/dutch-security-techfund/  
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TIIN Capital invests in InsurTech 

company Eye Security 
 

The Hague/Naarden, April 12, 2022 – TIIN Capital's fund Dutch Security TechFund is investing € 4.5 

million in Eye Security. With this, the TIIN Capital fund further fulfills the goal of making society 

digitally safer. Eye Security is the first European cyber security company to unburden SMEs with a 

total package of cyber security solutions, combined with cyber insurance. With the capital injection, 

the company can continue to grow. 

The Netherlands has more than two million companies in the medium and small segment. The threat 

of cyberattacks has risen sharply in recent years, especially in this segment. Eye Security makes high-

quality security accessible to the most vulnerable companies. With the investment of TIIN Capital, the 

product will be further developed to help more companies protect themselves to nowadays digital 

threats.  

 

Expansion to new regions 

 

The most recent investment round offers Eye Security room to expand internationally. CEO of Eye 

Security Job Kuijpers is excited about the investment of the Dutch Security TechFund: “Thanks to the 

scalability of our product, we make cyber security accessible and affordable for companies that until 

recently were on their own. With the support of TIIN Capital, we will continue to roll out our services 

in Europe, starting in Belgium and Germany.” 

Maarten Derks of TIIN Capital: “Cyber security is a very relevant topic given the current situation in 

Europe and the increasing digitization. Never before have so many companies been victims of cyber- 

crime. More and more entrepreneurs are becoming aware of this. It is not without reason that Eye 

Security is growing by 150% per quarter”. 

 

From scale-up to Insurtech 

Worldwide, more and more insurers are withdrawing from the cyber domain because the risk of a 

cyber-attack cannot be controlled without the right security measures. This is where Eye Security sees 

opportunities to further differentiate its services. With the total package of Eye Security, companies 

are no longer uninsurable, because the combination of security measures drastically reduces the risk 

of an attack and also minimizes the impact. To remove the risks of cyber crime from the balance sheet 

completely, Eye Security will soon also insure the residual risk for its customers. By offering cyber 

insurance, Eye Security positions itself as the first European Insurtech in the field of cyber security. 

 

 



 
 

 

Saskia Bruines, Alderman for the Municipality of The Hague: “With the investment in this cyber 

security company from The Hague, we are taking a major step towards effectively combating 

cybercrime. Entrepreneurs get a practical solution to protect themselves against cyber criminals. This 

is beneficial for both the resilience of companies and the city of The Hague.” 

 

About Eye Security 

Eye Security was founded in 2020 by Piet Kerkhofs (CTO), Vincent van de Ven (COO) and Job Kuijpers 

(CEO). After having worked for years at the AIVD and MIVD, they now use their knowledge and 

expertise to protect SMEs in Europe against cyber attacks. With a good and affordable total solution 

combined with cyber insurance, they make the cyber threat in SMEs manageable. Eye Security now 

consists of a team of 50 people with a shared passion for combating (digital) injustice. For more 

information see: https://www.eye.security  

 

About TIIN Capital – Dutch Security TechFund 

TIIN Capital was founded in 1998. The sixth venture capital fund was started at the beginning of 2019; 

Dutch Security Tech Fund. Dutch Security TechFund has a specific sector focus and approach: startups 

and scale-ups in cyber security and IoT Security. The fund's strategy is to invest in strong and 

innovation-oriented teams. By collaborating with corporates and (semi) governments in Europe, 

among other things, TIIN Capital has created a unique ecosystem in which it collaborates with the 

Security Delta (HSD) in The Hague and the European Cyber Security Organization (ECSO) in Brussels. 

For more information: https://tiincapital.nl/dutch-security-techfund/  
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