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Israël, New York en Nederland smeden cybersecurity samenwerkingsverband
Den Haag, 24 januari 2019 — In een poging om de toenemende wereldwijde uitdagingen van de
cybersecurity-industrie het hoofd te bieden kondigt Jerusalem Venture Partners (JVP), een
toonaangevende investeerder uit Israël, vandaag aan samen te gaan werken met Nederland en
verschillende startups. Doel is het opzetten en onderhouden van een innovatief cybersecurity
ecosysteem waar Israël, Nederland en het nieuwe cyber investment center van JVP in New York Hub.NYC- deel van uitmaken.
Als aftrap voor de samenwerking organiseerden het nationale veiligheidscluster The Hague Security
Delta (HSD), StartupDelta en cyber security investeerders TIIN Capital en KPN Ventures een
bijeenkomst. Hier kregen Nederlandse cybersecurity startups de kans zich te presenteren en meer te
horen over de samenwerking, de nieuwe Hub.NYC en financieringsmogelijkheden.
“Het is een eer om het Nederlandse cyber security ecosysteem met JVP te verbinden en nieuwe
samenwerkingen te creëren,” aldus prins Constantijn van Oranje-Nassau, die vanuit StartupDelta het
project namens Nederland trekt. “Onze cybersecurity-industrie groeit snel, we hebben geavanceerde
oplossingen en talent, en we zijn enthousiast om onze kennis en oplossingen nog verder wereldwijd
aan te bieden.”
Een van de mogelijkheden die de samenwerking biedt is de kans om mee te doen aan de Million
Dollar Cybersecurity Moonshot Challenge. De competitie roept internationale experts en startups op
oplossingen te ontwikkelen om kleine en (middel)grote New Yorkse bedrijven te beschermen tegen
de gevaren van cyberaanvallen.
“Cyberaanvallen zijn een van de meest acute risico’s, die impact hebben op vrijwel elk aspect in onze
levens,” zei Erel Margalit, oprichter en voorzitter van JVP. “Om dit gevaar te bestrijden moeten we de
beste ideeën van de wereld ondersteunen, door ontwikkelen en opschalen. Onze cybersecurity
samenwerking met Nederland bouwt voort op ons bestaande werk in de voedseltechnologie, waar
we ook gebruik maken van innovatie om een grote uitdaging van deze tijd te aan te pakken. Zo
werken we aan een wereldwijde aanpak naar de toekomst.”
Als onderdeel van de samenwerking zullen Erel Margalit en Constantijn van Oranje-Nassau elkaar
ontmoeten en manieren presenteren waarop Israël, New York City en Nederland samen
nieuwe game-changing technologieën kunnen creëren. Dit alles in nauwe samenwerking met het
Nederlandse veiligheidscluster HSD. Uiteindelijk doel is om een wereldwijd consortium van landen te
laten ontstaan, die gezamenlijk gericht zijn op cybersecurity innovaties.

