
 

 

 

PERSBERICHT 

 

Nieuwe financieringsronde versnelt groei Textmetrics 

Op AI gebaseerde SaaS-dienst voor content consistentie overtuigt multinationale klanten 

 

Arnhem/Apeldoorn, 14 november 2019 – Het jonge Arnhemse bedrijf Textmetrics, 

gespecialiseerd in content consistentie, kondigde vandaag aan dat het een nieuwe 

financieringsronde onder leiding van Oost NL heeft afgesloten, met deelname van bestaande 

investeerders en van Filsa EAF en Sornin9901 als nieuwe investeerders.  

Textmetrics levert een Software-as-a-Service (SaaS) dienst voor het optimaliseren van tekstkwaliteit in 

(grote) organisaties. Hiermee worden ze in staat gesteld om hun online en offline tekstuitingen 

gecentraliseerd te managen en de effectiviteit en consistentie ervan continu te verbeteren. Op basis 

van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) levert Textmetrics real-time tekstsuggesties die 

beoogde doelgroepen aanspreken en die passen bij het kenmerkend taalgebruik van bijvoorbeeld 

klantorganisaties. Textmetrics SaaS dienst heeft op basis van metingen aangetoond de 

conversiegraad van bijvoorbeeld personeelsadvertenties aanmerkelijk te verbeteren. 

Met de financiering wordt de versnelling van nieuwe productontwikkeling en verdere internationale 

commercialisatie mogelijk gemaakt. Oost NL investeerde eerder vanuit Topfonds Gelderland in 

Textmetrics (voorheen Webtexttool). Sindsdien heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld in 

productaanbod en in marktacceptatie.  

De Textmetrics SaaS dienst wordt inmiddels gebruikt door klantorganisaties van o.a.  ING, Bol.com, 

Accenture, Volkswagen en Randstad.   

Tim Markus, investment manager Tech bij Oost NL: "Het optimaliseren van teksten is belangrijk voor 

bedrijven. De Textmetrics SaaS dienst voorziet daarin.  Wij dragen graag bij aan de verdere 

ontwikkeling van Textmetrics. De groei van innovatieve bedrijven zoals Textmetrics is essentieel voor 

onze regionale economische ontwikkeling en lokale werkgelegenheid." 

Algemeen directeur Marcel Leeman van Textmetrics is verheugd over de groeifinanciering. “Deze 

investering stelt ons in staat aan de groeiende vraag naar onze diensten te voldoen en continu nieuwe 

functionaliteiten toe te voegen. Wij verwelkomen onze nieuwe aandeelhouders en zijn blij met de 

leidende rol van Oost NL”. 

Over Textmetrics 

Textmetrics, gevestigd in Arnhem, is een jong techbedrijf gespecialiseerd in content consistentie technologie. Het 

bedrijf levert Software-as-a-Service (SaaS) diensten voor het optimaliseren van tekstconsistentie. Textmetrics 

stelt (grote) organisaties in staat om hun online en offline tekstuitingen gecentraliseerd te managen en de 

effectiviteit ervan continu te verbeteren. Op basis van machine learning en kunstmatige intelligentie (A.I.) levert 

Textmetrics real-time tekstsuggesties die beoogde doelgroepen aanspreken en die passen bij het kenmerkend 

taalgebruik van klantorganisaties. De Textmetrics SaaS dienst heeft op basis van metingen aangetoond de 

conversiegraad van bijvoorbeeld personeelsadvertenties aanmerkelijk te verbeteren.  

 

Voor meer informatie: www.textmetrics.com 

http://www.textmetrics.com/


 

Over Oost NL 

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economiedoor te investeren in 

ondernemers in Oost-Nederland. Deze ondernemers kunnen hiermee innoveren, investeren en 

internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis 

en kunde beschikbaar aan ondernemers in Food, Energy, Health, Tech en de Maakindustrie en daarnaast 

marktfondsen. Oost NL investeert in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 

330 miljoen euro. Maatschappelijk rendement is van groot belang, omdat Oost NL met publiek geld investeert . 

Hierbij wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én 

werkgelegenheidsdoelstellingen. 

Over Filsa EAF 

Filsa EAF BV is een joint venture tussen FILSA BV en het European Angel Fund. Het  investeert selectief in 

snelgroeiende vroege-fase ondernemingen in de Cleantech, Telecommunicatie, Internet en IT sector die in de 

B2B markten een marktaandeel willen verwerven met innovatieve diensten en die willen internationaliseren.  

Over Sornin9901 

Sornin9901 is een investeringsfonds opgericht door Arjen Heeres, dat co-investeert met risicodragend kapitaal in 

high tech bedrijven met internationale groeipotentie. 

 

 

Contactinformatie 

Textmetrics – Marcel Leeman, CEO, marcel@textmetrics.com, +31 6 37192984 

Oost NL – Floris de Koning, Oost NL advisor Marketing & Communication, floris.dekoning@oostnl.nl- +31 6 28 

62 78 10 – www.oostnl.nl – www.oostnl.nl  

Filsa EAF – Ton Tuijten, directeur– ton@filsa.nl 

Sornin9901 – Arjen Heeres, directeur- arjenheeres@sornin9901.com 
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