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Privacytech-startup Roseman Labs 
haalt vier ton op in pre-seed ronde 
Vandaag maakt de snelgroeiende Nederlandse privacytech-startup Roseman Labs 
bekend dat het vier ton aan investering heeft opgehaald in een pre-seed ronde. Het 
geld is afkomstig van angel investeerders. De investering wordt gebruikt voor het 
doorontwikkelen van Roseman Labs' platform dat organisaties in staat stelt samen te 
werken op (privacy)gevoelige data. De markt van technologieën voor data-
samenwerking groeit zeer snel. Volgens McKinsey creëert het verbinden van data 
over institutionele en geografische grenzen heen jaarlijks drie biljoen dollar aan 
economische waarde. Een groot deel van die waarde kan niet ontsloten worden 
vanwege vertrouwelijkheid en privacy aspecten. De technologie van Roseman Labs 
speelt hierop in. 

De zogeheten pre-seed ronde leverde investeringen op van onder anderen Sanne Manders 
(COO Flexport), Gabe Monroy (CPO Digital Ocean), Machiel Resink (COO Fitforme), Joris 
van Mens (Group Product Manager Google), Matthijs Ingen-Housz (M&A Advocaat), Rob 
Wainwright (Partner Deloitte) en Ian Wachters (voormalig senior partner BCG en huidig 
CCO Roseman Labs). Zij zijn al langer betrokken bij Roseman Labs en investeren 
gezamenlijk een bedrag van ruim 400.000 euro. 
  
Missie 
In een snel digitaliserende wereld beseffen ondernemingen en overheden steeds meer het 
belang van data-samenwerking. Of het nu gaat om de energietransitie en de overbelasting 
van het elektriciteitsnet, doelmatige zorg of het bestrijden van cybercrime, organisaties 
deinzen terug voor samenwerking op gevoelige data door gebrek aan vertrouwen, veiligheid 
en angst voor compliance issues. Om organisaties te helpen ontwikkelde Roseman Labs het 
Virtual Data Lake (VDL). Hiermee kunnen organisaties databestanden koppelen en 
analyseren zonder dat onderliggende brondata zichtbaar wordt buiten de eigen organisatie. 
  
Een cryptografische techniek genaamd Secure Multi-Party Computation (MPC) vormt de 
kern van het  Virtual Data Lake. Deze techniek maakt analyses op gezamenlijke gegevens 
mogelijk met ongekende privacy waarborgen. Voor het toepassen van MPC is nu nog diepe 
cryptografische kennis nodig, maar het bedrijf wil de investering gebruiken om van het VDL 
een selfservice product te maken. Op deze manier wordt samenwerken op gevoelige data 
voor bedrijven en organisaties in de zorg, publieke en private sector aanzienlijk veiliger en 
makkelijker. De interesse in privacy-technologie neemt de laatste jaren snel toe. Zo richtte 
de VN in 2022 het ‘United Nations Privacy Enhancing Technology Lab’ op “to make 
international data sharing more secure”. 
 
Co-Founder en CEO van Roseman Labs, Roderick Rodenburg: “Ik beschouw het als een 
groot compliment dat deze ervaren investeerders, die al langer betrokken zijn bij ons bedrijf, 
vertrouwen hebben in onze visie en ons team. Door inzet van onze privacy-technologie 
kunnen data gebruikt worden die met traditionele technieken niet toegankelijk zijn. Deze 
investering gaat bedrijven en organisaties helpen om zelf nog meer maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken terwijl privacy gegarandeerd is.” 

https://www.mckinsey.com/business-functions/quantumblack/our-insights/collaborating-for-the-common-good
https://rosemanlabs.com/products/virtual_data_lake.html


Gabe Monroy, voorheen nauw betrokken bij Confidential Computing bij Microsoft: “Privacy 
preserving data analyse gaat komende jaren het verschil maken, omdat binnen bestaande 
wetgeving nieuwe analysemogelijkheden worden gecreëerd. Van de technieken die ik ken 
biedt MPC de sterkste privacy-garanties. Dankzij de innovaties van Roseman Labs rekent 
hun oplossing bovendien af met de zwakke plek van MPC, de benodigde rekenkracht.” 

Sanne Manders: “De propositie van Roseman Labs is uniek en biedt direct een oplossing 
voor hedendaagse privacy vraagstukken. Er is grote vraag voor deze oplossing en daarmee 
heeft Roseman Labs een enorm groeipotentieel. Ik ben dan ook erg enthousiast dat we 
samen met bestaande en nieuwe aandeelhouders een investering kunnen doen om de 
productontwikkeling van Roseman Labs verder te versnellen.” 

  

Over Roseman Labs 
Roseman Labs, een CES 2022 Innovation Awards Honoree, werd opgericht in 2020 in 
Breda, Nederland, met als doel moderne privacy-technologieën, zoals secure multi-party 
computation (MPC) breed, eenvoudig toepasbaar en schaalbaar te maken. CTO Niek 
Bouman bereikte een doorbraak op het gebied van rekenperformance waardoor deze 
technologie nu robuust inzetbaar is op grote hoeveelheden data en bij complexe 
berekeningen zoals machine learning. 
Roseman Labs’ ‘launching customer’ was het Nederlandse Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC). Dankzij de samenwerking is het NCSC nu in staat om het beeld van 
dreigingen en incidenten te versterken, zonder dat zichtbaar is welke deelnemer uit haar 
netwerk de informatie heeft verstrekt. Voor netbeheerder Stedin ontwikkelde Roseman Labs 
een methode om slimme-meterdata te gebruiken, zonder dat de privacy van de gebruiker in 
het geding is. Roseman Labs’ oplossing wordt ook ingezet bij het beschermen van 
informanten bij de bestrijding van internationale mensenhandel. Daarnaast werkt Roseman 
Labs met meerdere zorgpartijen aan toepassingen op patiëntgegevens om te komen tot 
doelmatige zorg.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Roderick Rodenburg, +31 (0)6 5363 7281 

Freya de Mink, +31 (0)6 1393 5955 

info@rosemanlabs.com 

www.rosemanlabs.com 
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