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Start-up HackerOne opent vestiging in Den Haag 

De Nederlands-Amerikaanse start-up HackerOne, die deze week 25 miljoen 
financiering ontving, heeft een kantoor geopend op de Campus van The Hague 
Security Delta (HSD), het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. De 
komst van dit platform voor ‘ethische hackers' - waar bedrijven hackers kunnen 
inhuren en hen een premie betalen voor gevonden bugs en beveiligingsproblemen - 
laat zien dat de aantrekkingskracht van Den Haag als Cyber Security hoofdstad van 
Europa steeds meer banen voor de regio oplevert. 
  
"Met de komst van HackerOne hebben we een uniek bedrijf op het gebied van cyber security 
binnen gehaald. Het bedrijf wil groeien en kiest juist daarom voor de HSD Campus als 
locatie. De internationale groeiambities kunnen in Den Haag worden waargemaakt. Dit zal 
kennis en nieuwe banen voor de regio opleveren", aldus wethouder Ingrid van Engelshoven 
(Internationaal, Kenniseconomie). 
  
General Manager van HackerOne Richard Borsboom: "HackerOne heeft voor Den Haag 
gekozen vanwege de aanwezigheid van veel cyber security gerelateerde organisaties, het 
internationale karakter van de stad en de kansen die samenwerking met bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen op de HSD Campus biedt. Ook zien we in Nederland mooie 
kansen om cyber talenten aan ons te binden. De Campus is daarmee een goede basis van 
waaruit we ons bug bounty platform verder binnen Europa kunnen uitrollen. Nederland is wat 
dat betreft echt een perfecte ‘gateway to Europe'." 
  
"Het is goed om te zien dat ook steeds meer start-ups de keuze voor de HSD Campus 
maken", aldus Van Engelshoven. "Nieuwe, frisse ideeën zijn essentieel voor innovatie en 
door start-ups te koppelen aan het bestaande HSD netwerk kunnen we onze gezamenlijke 
innovatiekracht optimaal benutten." 
  
The Hague Security Delta (HSD) 
The Hague Security Delta is het grootste veiligheidscluster van Europa. Bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen uit heel Nederland werken er samen aan innovaties en 
kennisontwikkeling op het gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, 
bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Het kloppend hart is de 
HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Alleen al in de 
Haagse regio realiseren 400 veiligheidsbedrijven een totale omzet van 1,7 miljard euro en 
bieden zij werk aan 13.400 mensen. 


