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Over Invest-NL

 Wij zijn een private impact investor, 
gefinancierd met publieke middelen

 De aandeelhouder is het Ministerie van 
Financiën

 Er is geen aansturing langs politieke lijnen

 De Raad van Commissarissen houdt toezicht

 We focussen op (1) maximaal maatschappelijk
rendement, terwijl we (2) ook voldoende
financieel rendement veilig stellen

Invest-NL - Kennismaking  



Thematische aanpak

 Energy Ventures

 Energy Projects

 Agro/Food

 Bio/Circulair

 Life Sciences & Health

 Indirect/fondsen/mkb

 Deep Tech (verzelfstandigd)
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We bieden geduldig en risicovol kapitaal 
voor ondernemers die Nederland 
duurzamer en innovatiever willen 
maken:

▪ Financieren van ondernemingen
▪ Financieren van 

investeringsfondsen en projecten

Capital

We maken financierbaar wat niet 
financierbaar lijkt middels:

▪ Financiële productontwikkeling
▪ Marktontwikkeling
▪ Propositiebegeleiding

Business Development



We bieden geduldig en risicovol kapitaal 
voor ondernemers die Nederland 
duurzamer en innovatiever willen 
maken. 

Capital



Financiering van 
ondernemingen

Participaties en (achtergestelde) leningen

 Aansluiten bij onze focusgebieden

 Max. 50% van het risicokapitaal door Invest-NL (minstens € 
5 miljoen)

 De ondernemer(s)/ het management participeren zelf 
risicodragend (‘skin in the game’) 

 De totale financieringsvraag, dus incl. andere financiers, is 
groter dan € 10 miljoen

 Er moet altijd minstens een professionele, private co-
investeerder deelnemen

 De totale financiering kan niet zonder deelname van Invest-
NL tot stand komen       



Portfolio

10



Business development

We maken financierbaar wat niet 
financierbaar lijkt.

Drie kernactiviteiten:
- Financiële productontwikkeling
- Marktontwikkeling
- Propositiebegeleiding

IPCC 6AR report on closing investment gaps

The report looks beyond technologies and demonstrates that while financial flows 
are a factor of three to six (Europe two to three) times lower than levels needed 
by 2030 to limit warming to below 2°C (3.6°F), there is sufficient global capital and 
liquidity to close investment gaps. However, it relies on clear signalling from 
governments and the international community, including a stronger alignment of 
public sector finance and policy. 

Bron: https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/



Financiële
productontwikkeling

 Opzetten van nieuwe investeringsfondsen met 
partners zoals het Europees Investeringsfonds

 Realiseren van nieuwe financiële instrumenten
met gebruik van Europese investeringsgelden

 Ontwerpen van nieuwe financierings-
standaarden voor baanbrekende projecten



Marktontwikkeling
 Marktonderzoek: vergroten kennis van 

(groei)markten en de financierbaarheid van 
innovatieve ondernemingen

 (internationale) waardeketens in kaart brengen
en schakels identificeren die opschaling en 
groei (nog) belemmeren

 Consortia vormen voor de financiering van 
projecten of ondernemingen

• Uitvoeren van onafhankelijke
technisch/economische studies

• Techniek vanuit de vraag en aanbod
perspectief

• Marktordening en keten
• Governance en organisatie
• Van bewoner t/m bron

• Consortium en businessmodel
• Structurering, verdeling

risico/rendement

• Businesscase
• Bekostiging en financiering
• Beprijzing van risico/rendement

Voorbeeld collectieve warmtenetten



Propositiebegeleiding
 Adviseren en begeleiden van ondernemingen

bij het aanscherpen van hun propositie

 Helpen verbeteren van businesscases en/of 
businessmodellen

 Bieden van specifieke expertise voor het 
opschalen van innovatieve scale-ups
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Publicaties

Onder meer:

 Whitepaper warmtenetten

 Achtergrondanalyse RES Warmte

 Meer duurzame warmte door seizoensopslag

 Bouwen aan een houten toekomst

 Financing Offshore Wind

 Roadmap for the blue bio economy

Voor een compleet overzicht met alle publicaties, bezoek: 
https://www.invest-nl.nl/business-development/publicaties



Abo Rassa
abo.rassa@invest-nl.nl

Senior Business Developer
Invest-NL
Kingsfordweg 43-117
1043 GP Amsterdam
info@invest-nl.nl

Meer weten?

Bezoek onze website 
en doe de Quickscan 
op www.invest-nl.nl

mailto:abo.rassa@invest-nl.nl


Vragen?
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