


Wij stellen impact voorop. 
Zonder impact geen financiering. 
Vervolgens moet er sprake zijn van 
een positieve businesscase met 
een goede verhouding tussen 
rendement en risico.



▪ Private financierings- en 
ontwikkelingsmaatschappij

▪ Investeren in de maatschappelijke transities

▪ Opgericht in 2020, gevestigd in Amsterdam

▪ Business Development: identificeren en 
oplossen van financieringsknelpunten

▪ Capital: € 1,7 miljard kapitaal voor 
maatschappelijke transities en innovatieve 
start/scale-ups; revolverend

▪ Aandeelhouder is het Ministerie van Financiën

▪ Geen aansturing langs politieke lijnen

▪ >50 FTE, groeiend naar circa 75 FTE

▪ Raad van Commissarissen (5) houdt toezicht 
op het bestuur

Key facts Invest-NL



“Invest-NL heeft tot doel om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, 
bij te dragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke 
transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot 
ondernemingsfinanciering.”

Strategie, focus en prioriteiten

Sweetspot: Innovatieve scale-ups binnen de energietransitie

1. Energietransitie

2. Circulaire economie

3. Food & Agri

4. Overige transities

1. Versnellen Maatschappelijke transities

Vooral Scale-ups

2. Beschikbaarheid ondernemingsfinanciering



Onderscheidend vermogen

5

Capital

▪ Relatief grote tickets (in beginsel > € 5 miljoen) 

▪ Hoge risicobereidheid en/of mogelijkheid voor 
lange looptijden

▪ Flexibel m.b.t. financieringsvorm (equity, 
mezzanine, debt, garanties)

▪ Gebruik maken van Europese garanties

Business Development 

▪ Investor ready maken / partijen verbinden 

▪ Commerciële propositie / opschaling

▪ Generieke financieringsknelpunten

▪ Toegang tot Europese middelen



▪ Duurzaam MKB Fonds / StartGreenCapital

▪ https://www.duurzaammkbfonds.nl/

▪ Dutch Future Fund (EIF&Invest-NL)

▪ Risico kapitaal voor groeifondsen

▪ Ontwikkelen van nieuwe instrumenten

▪ First time right → ondersteunend aan de 
commerciële opschaling

Instrumenten
Aanvullende voorwaarden

▪ Significante impact op SDG 7, 8 en/of 9

▪ Een levensvatbare businessplan met zicht op 

kasstromen

▪ Een gekwalificeerd managementteam dat zelf 

risicodragend actief investeert (‘skin in the

game’)

▪ Minimaal 50% van de totaal gevraagde 

financiering door een professionele co-

investeerder(s)

▪ De volledige financiering is niet rond te krijgen 

via reguliere financieringskanalen en moet 

passen binnen de Europese 

staatssteunkaders

▪ De totale financieringsvraag, dus inclusief 

andere financiers, is groter dan € 10 miljoen



De First Time Right Faciliteit 
Invest-NL Business Development

Het programma 

Doel van het 
programma

▪ Ondernemers professionele ondersteuning 
bieden voor het commercieel ontwikkelen van een 
eerste project, dienst, of product

Vorm van 
ondersteuning

▪ De FTR biedt €100-150k per project aan externe 
expertise

▪ Tailormade pakket van expertise en advies, 
samengesteld in samenspraak met Invest-NL, 
bijvoorbeeld:

• Juridisch advies 
• Financiële modellering
• Beoordeling en validatie
• Installatie, onderhoud en operatie
• Project en risico management\

Type 
ondernemers

▪ Ondernemers die klaar zijn om een eerste 
commerciële project te realiseren

▪ Bewezen technologie 

Sector focus ▪ Diverse sectoren gerelateerd aan de energie 
transitie en Life Sciences & Heallth

Belangrijkste 
voorwaarden

▪ Het is een ‘eerste keer’ voor een ondernemer

▪ Het budget kan alleen gebruikt worden om de 
kosten van derden partijen te vergoeden

▪ De opgedane kennis en ervaring van het project 
mag gedeeld worden (m.u.v. gevoelige informatie)

De impact

Professionalisering biedt betere kans op een succesvol eerste 
project en kan een boost zijn voor het salesproces

Fouten, vertragingen en onvoorziene kosten kunnen hiermee 
voorkomen worden

Een gecreëerde investeringsvraag door het wegnemen van 
bepaalde risico’s voor klanten en investeerders

Het proces 

Eligibility
KYC & Due
Diligence

Engagement 
Letter

Selectie 
service 

providers

Voldoet de 
onderneming aan 
de voorwaarden?

Analyse van de 
onderneming en 

UBO’s

Project scope en 
budgettering 

kosten

Offerte aanvraag 
in afstemming 
met Invest-NL

Lopende projecten 

Warmteopslag Ondersteuning bij de realisatie van seizoensgebonden 
warmteopslag op wijkniveau voor een warmtecoöperatie dmv
juridisch advies en ondersteuning bij opstellen contracten

Elektriciteits-
opslag

Ondersteuning bij de ontwikkeling Energie Opslag Systemen 
voor maximale benutting elektriciteitsnet dmv juridisch advies 
en financiële modellering

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onlinewebfonts.com%2Ficon%2F548890&psig=AOvVaw3PtV6SrS_RKCNthd84nFXz&ust=1612290166343000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPia8oenye4CFQAAAAAdAAAAABAK


Meer weten?

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

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


