Persbericht
Start-up JanusID en scale-up Zynyo
onderdeel van legal tech hub ARAG
Amsterdam, 22 juli 2020 - Twee nieuwe legal tech bedrijven scharen zich bij de Legal Tech Studio
van rechtsbijstandverzekeraar ARAG. Daarmee komt het aantal op zes.
De Legal Tech Studio van ARAG biedt startups binnen de juridische sector een omgeving om tot
volle wasdom te komen. Het netwerk van het Duitse familiebedrijf, evenals de expertise van de
ruim vijfhonderd juristen die er werkzaam zijn, helpt daarbij. “Onze Legal Tech Studio kun je het
beste zien als plek waar juridische innovatie tot wasdom komt”, zegt Richard Faas. Hij is director of
innovation bij de rechtsbijstandsverzekeraar en heeft nu dus zes legal tech startups in zijn stal.
“Naast het feit dat we hier innovaties voor de juridische wereld stimuleren, verbeteren en verbreden we ook onze eigen dienstverlening. We willen mensen helpen snel en eenvoudig juridische
problemen op te lossen. Dat doen we met services die juridisch advies nog makkelijker en toegankelijker maken. Tegelijkertijd willen we als werkgever aantrekkelijker zijn voor jonge juristen.”
Zynyo: ‘Fysieke’ handtekening verleden tijd
De Haarlemse scale-up Zynyo is een van de bedrijven die nu een samenwerkingsovereenkomst met
ARAG heeft ondertekend. “Dat gebeurde natuurlijk digitaal”, vertelt ceo van Zynyo Michiel Geerdink. Zynyo biedt bedrijven de mogelijkheid op een rechtsgeldige, digitale manier documenten te
ondertekenen. Geerdink: “Onze legaltech-oplossing helpt bedrijven beter digitaal en papierloos te
opereren, ook voor het ondertekenen van (juridische) documenten. Met de thuiswerksituatie die
voor velen geldt, is het soepel laten verlopen van ondertekening relevanter dan ooit. Ook vanuit
economisch oogpunt.”
Zynyo’s Legal and Compliance Officer Joost Hament is enthousiast over het potentieel van de
Legal Tech Studio. “Er liggen zoveel kansen om de juridische wereld te innoveren. Unieke high-tech
oplossingen zoals Zynyo zijn er om juridische problemen eenvoudiger op te lossen. We zijn blij dat
we dat nu samen kunnen doen met de grootste juridisch probleemoplosser van Nederland. Ook
zien we veel potentie in de kruisbestuiving met de andere tech bedrijven in de Legal Tech Studio
van ARAG zoals JanusID.”
JanusID: ‘Geen kopietje paspoort’ meer
Naast het aansluiten van Zynyo is ook startup JanusID vanaf heden onderdeel van de Legal Tech
Studio van ARAG. JanusID doet de noodzaak van het kopiëren van een paspoort verdwijnen. Hun
product CheckedID maakt het eenvoudiger voor medewerkers en klanten om zichzelf veilig en eenvoudig te identificeren. “Het ‘kopietje paspoort’ kan dan weg”, zegt mede-oprichter Matthijs Ballintijn. Samen met Irwin Oedayrajsingh Varma bedacht hij een oplossing voor een snelle, veilige en
accurate identiteitscontrole, wat vervolgens goed in de markt is geland. Ballintijn: “De steun van
ARAG is voor ons een prachtige beloning van ons werk tot nu toe. Tegelijkertijd hebben we het
gevoel dat we aan het begin staan van onze identiteitsdiensten; er zit nog veel in het vat.” De oprichters brengen met hun kennis en ervaring van de privacy- en tech-wereld ook veel binnen bij
ARAG. “De combinatie van ons jonge bedrijf met een moderne dienst en de slagkracht en ervaring
van ARAG, maakt dat we snel kunnen groeien”, zegt Oedayrajsingh Varma. “Ons doel is om mensen
te helpen makkelijker om te gaan met vereisten vanuit wet- en regelgeving. Onder de vleugel van
ARAG is dat zeer goed realiseerbaar.”
pagina 1/2

Faas is gelukkig met de nieuwe samenwerkingen. “Zynyo en JanusID hebben in korte tijd bewezen
actuele en belangrijke thema’s binnen de sector goed aan te pakken. De nieuwe samenwerkingsvormen die door COVID-19 snel ontwikkelen, versnellen de vraag naar dit soort high tech-oplossingen. ARAG investeert daar met volle overtuiging in.”
Over ARAG Legal Tech Studio
De ARAG Legal Tech Studio is opgezet vanuit de overtuiging om voor iedereen het recht toegankelijker te maken. Jaarlijks selecteert ARAG zes legal tech startups en staat de bedrijven bij met
kennis, schaal en financiering. Het gaat naast Zynyo en JanusID om Appjection, Adapting, Appeal en
Regulatory Lab. Met deze samenwerkingen wil ARAG - samen met de startups - het bestaande productportfolio verrijken, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en interne processen versnellen.
www.legaltechfactory.com
Voor meer over Zynyo en JanusID, kijk op https://zynyo.com/ en https://www.checkedid.nl/
Over ARAG
ARAG is een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar en juridisch dienstverlener. Wij maken het
recht toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze ambitie is om de beste juridisch probleemoplosser van Nederland te zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij onze
uitgangspunten.
www.arag.nl
ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een van oorsprong Duits familiebedrijf
dat met 4.500 medewerkers actief is in 16 Europese landen, Australië, de Verenigde Staten en
Canada. Met bijna 800 professionals in Nederland werken wij vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Leusden en Roermond.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Vragen worden beantwoord door Richard Faas, director of innovation bij ARAG. Neem voor
verdere vragen en interviewverzoeken contact op met Benjamin Fledderus 0615154452 of
benjamin@hibou.nl
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