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Het Franse inWebo Technologies en het Belgische 
TrustBuilder treden toe tot inWebo Group en vormen het 
eerste 100% SaaS Pan-Europese buy & build platform in 
cybersecuritysoftware 
Parijs/Gent, 12 januari 2022 - De Belgische CIAM-specialist TrustBuilder sluit zich aan bij 
inWebo Group, een Identity & Access Management (IAM)-specialist die gesteund wordt door 
het Franse investeringsfonds Essling Expansion. Dankzij dit samengaan zal de groep haar 
internationale expansie en productontwikkeling kunnen versnellen. 

inWebo Group werd opgericht in april 2021 toen Essling Expansion, het groeifonds van Essling 
Capital, een Franse onafhankelijke vermogensbeheerder die meer dan €1,2 miljard beheert 
en adviseert, de reorganisatie leidde van het kapitaal van Multifactor Authenticatie (MFA) 
specialist inWebo Technologies, samen met twee andere gerenommeerde 
minderheidsinvesteerders, Bpifrance en Entrepreneur Invest. Met Essling als 
meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf en Olivier Perroquin als President, zette inWebo 
Group zijn plan in gang om een wereldwijd cybersecurity SaaS-platform uit te bouwen dat zich 
richt op digitale identiteit, toegangsbeheer en gegevensbescherming voor klanten in Europa 
en daarbuiten via een buy-and-build strategie. 

Met de overname van TrustBuilder is de inWebo Group nu opgebouwd rond twee bedrijven: 
inWebo Technologies (gevestigd in Parijs), met als specialiteit Multifactor Authenticatie, en 
TrustBuilder (gevestigd in Gent), dat krachtige Customer Identity en Access Management 
oplossingen ontwerpt. Samen bestrijkt het aanbod van de groep een groter deel van de IAM-
markt en kunnen klanten wereldwijd nu nog beter worden bediend met een compleet gamma 
best-of-breed cybersecurityproducten. Door samen te werken zal het internationale bereik van 
zowel inWebo Technologies als TrustBuilder verder toenemen en zullen er nieuwe R&D 
mogelijkheden ontstaan om disruptieve innovaties op de IAM-markt te brengen. 

"De overname van TrustBuilder zal de inWebo Group in staat stellen om meerdere synergiën 
te genereren, veel verder dan louter aanvullende verkopen," zegt Oliver Perroquin, President 
van inWebo Group. "De productportfolio's van inWebo Technologies en TrustBuilder zijn zeer 
complementair. Dit biedt elk bedrijf een onmiddellijk bereik tot nieuwe functionaliteiten, en een 
sterke basis voor de toevoeging van nieuwe functies."  

"Onderdeel worden van inWebo Group creëert enorme kansen voor TrustBuilder en onze 
klanten," zegt Frank Hamerlinck, CEO van TrustBuilder. "Met de financiële steun van Essling 
Capital kunnen we internationaal blijven groeien en de verdere ontwikkeling van ons unieke 
productgamma intensiveren. De investering garandeert dat onze klanten kunnen blijven 
profiteren van het huidige hoge niveau van kwaliteitsproducten en (professionele) 
dienstverlening."    
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Frank Hamerlinck is een succesvolle ondernemer. Hij was medeoprichter van SaaS-bedrijf 
Porthus, dat in 2010 werd overgenomen door Descartes, en was ook medeoprichter van NG 
Data. Als CEO van TrustBuilder en nu ook lid van het executive team van inWebo Group, zal 
Frank Hamerlinck een sleutelrol spelen in het realiseren van de strategische plannen van 
inWebo Group. 

 

Over inWebo Group 

inWebo Group, gesteund door het Essling Expansion fonds, Entrepreneur Invest en Bpifrance, is een 
belangrijke, pan-Europese speler op de cyberbeveiligingsmarkt. Met een brede waaier van 
geïntegreerde best-of-breed producten en oplossingen, biedt inWebo Group klanten in Europa en 
daarbuiten een wereldwijd cybersecurity SaaS-platform gericht op digitale identiteit, toegangsbeheer en 
gegevensbescherming. De groep is opgebouwd rond twee bedrijven: inWebo Technologies, met als 
specialiteit Multifactor Authentication, en TrustBuilder, dat krachtige Customer Identity en Access 
Management oplossingen ontwerpt. Samen dekt het aanbod van de Groep een groter deel van de IAM-
markt en er zijn plannen om andere gespecialiseerde bedrijven over te nemen om het aanbod verder te 
vervolledigen. 

Website: https://inwebo.group  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inwebo-group/ 
 
Perscontact: Jean-Dominique Quien 
jean-dominique.quien@inwebo.com 
+33 6 21 09 28 43 
 
 
Over inWebo Technologies 
Opgericht in 2008, is inWebo een belangrijke internationale speler in de cybersecurity industrie dankzij 
zijn volledige SaaS multifactor authenticatie oplossing, een van de meest veilige en flexibele op de 
markt. inWebo MFA beschermt transacties, B2B-toepassingen, VPN, SSO, PAM, IAM en gevoelige 
consumententoepassingen (online bankieren, e-health, etc.) tegen identiteitsdiefstal, phishing en 
credential stuffing. De gepatenteerde technologie, gebaseerd op willekeurige dynamische sleutels, 
combineert twee belangrijke elementen: een zeer hoge veiligheid en een verbeterde login-ervaring voor 
de gebruiker dankzij het exclusieve token zonder apparaat en zonder wachtwoord. De oplossing van 
inWebo is gecertificeerd door het Franse nationale agentschap voor cyberveiligheid (ANSSI) en beveiligt 
de toegang van meer dan 5 miljoen gebruikers bij 300 bedrijven wereldwijd. 

Website: https://inwebo.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/in-webo-technologies 
 
Perscontact: Jessica Servain 
jessica.servain@inwebo.com 
+33 6 75 10 91 55 
 
 
 
Over Essling Expansion 

Essling Expansion is een Small & Lower-Mid cap groeifonds dat zich richt op snelgroeiende bedrijven 
in de digitale sector, software, gezondheidszorg en B2B-diensten. De portfoliobedrijven van Essling 
Expansion zijn sterk gericht op buy and build-strategieën en hebben tot op heden al 13 externe 

https://inwebo.group/
https://www.linkedin.com/company/inwebo-group/
https://inwebo.com/
https://www.linkedin.com/company/in-webo-technologies
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groeitransacties afgerond. Essling Expansion wordt beheerd door Essling Capital, een onafhankelijke 
vermogensbeheerder gespecialiseerd in private equity, goedgekeurd door de Autorité des Marchés 
Financiers, die ook wereldwijde co-investeringsfondsen beheert ("Essling Co-Invest") en momenteel 
een wereldwijde co-investeringsstrategie ontwikkelt die voor 100% gewijd is aan de gezondheidszorg. 

Website: https://www.esslingcapital.com/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/essling-capital/ 
 
Perscontact: Tristan Eliard 
te@essling.com  
+33 6 77 51 24 30 
 
 
Over TrustBuilder Corporation 
Bij TrustBuilder tillen we Identity and Access Management (IAM) naar het volgende niveau. Wij 
integreren slimme, soepele en veilige ecosystemen voor ondernemingen die een wrijvingsloze 
klantervaring combineren met de beste beveiliging in zijn klasse. Ons unieke IAM-platform wordt gevoed 
door ultieme flexibiliteit, dankzij een krachtige orchestration engine, een flexibel ontwikkelplatform en 
een uitgebreid aantal ingebouwde connectors. Hierdoor kunnen onze klanten volgens hun eigen regels 
spelen. 

Website: https://www.trustbuilder.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trustbuilder 
Twitter: @trustbuilder  
 
Perscontact: José Delameilleure 
jose.delameilleure@trustbuilder.com 
+32 473 93 83 24 
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