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Invest-NL vandaag
 In bedrijf vanaf januari 2020

 Private impact investor met publieke middelen

 Nu 75 fte

 Nu 400 mio gecommitteerd vermogen

 10 mio EZK subsidie elk jaar

 1.7 mjd aandeelhouderskapitaal 

 Missie: wij maken Nederland innovatiever en 
duurzamer

 Strategie: wij mobiliseren risico/geduldig 
kapitaal

 Focus: carbonneutraal/circulair en scale ups



18 juni 2021
Invest-NL - Kennismaking  

5

Marktfalen
Concept

Praktisch versus theoretisch economisch 
Europeesrechtelijk accent 

Transitiefinanciering

Cumulatie van risico’s
Niet inprijsbaar
Skin in the game

Beschikbaarheid venture capital

Minder en kleinere fondsen>kleinere tickets

Mazzucato

Marktcreatie ipv marktfalen
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Impact Investeren
Issues:

1. Differentieert impact nog wel?

2. Doe je impact er bij of snijdt het door de hele 
portefeuille heen?

3. Is er een trade off?

Conclusie:

• Impact leidt niet per se tot een andere 
investeringsfocus

• Dat geldt cp voor duurzaamheid



Duurzaam investeren is een ambitie die kwetsbaar is voor manipulatie
• Wel of geen trade off met financieel rendement
• Meten van impact/duurzaamheid is ingewikkeld en volop in 

beweging
• Risico-benadering van toezichthouders helpt
• Green taxonomy helpt
• Maar de dilemma’s zijn talrijk

• Carbonneutraal/circulair
• Binnenland/buitenland
• Uitbreiding/vervanging

Wat is duurzaam investeren?



Iets over BD

Dilemma: wat gebiedt de urgentie?
“we hebben geen tijd meer om in iets anders te investeren 
dan in de eindoplossing”
versus

“we moeten wel in tussenoplossingen investeren anders 
halen we onze Urgenda-doelen niet”

• Wat is de eindoplossing?
• Wie beslist over de eindoplossing?
• Wat zijn acceptabele tussenoplossingen?
• Wat wordt het karakter van de technologische 

voorruitgang: transformatie of transitie?
• Is het niet te vroeg om te investeren in de eindoplossing?
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Projectfinanciering / energie-
infrastructuur

Loopt een stuk trager dan investeren in 
ondernemingen en fondsen:

• Governance/stakeholders

• Governance/regulering

• Vroege fase, grote risico’s

• Zuigkracht van het gratis/goedkope geld



Waar zien wij de institutionelen?
Nauwelijks bij directe participatie/ondernemingsfinanciering

Soms in fondsen (INKEF, ANET, Innovation Industries)

Nauwelijks in projectfinanciering
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Conclusies

 De opgave is gigantisch

 De hoeveelheid potentieel beschikbare 
middelen is overweldigend

 De optimale mix tussen privaat en publiek 
kapitaal is daarbij nog niet gevonden

 Een gebrek aan regie en doorzettingsmacht is 
daarbij aan de orde

 Dat is ook een drempel voor een grotere rol van 
institutioneel kapitaal
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Wij zijn Invest-NL, impact 
investors. Wij maken 
morgen mogelijk. Prettig 
kennis te maken.
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• Nederland loopt internationaal achter voor investeringen <EUR 2m en >EUR 20m
• In NL verliezen we 64% van de start-ups in vroeg fase. Slechts 6% van startups trekt >EUR 20m aan

Succes-rate start-ups naar scale-ups – Part I

Percentage E&K startups (met minimaal €100k opgehaalde financiering, opgericht 2005 t/m 2019) dat doorgroeit tot een 
specifiek financieringsniveau 
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• In Nederland slagen slechts 1.3% van de ingestroomde deeptech startups er in om een financiering op
te halen van >EUR 20m

• Dit is het laagste van alle landen in het onderzoek

Conversie start-ups naar scale-ups – Part III
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Conclusie: Nederland matig in opschalen,…
• Nederland doet het internationaal relatief goed met de instroom van startups

actief in de klimaat & energietransitie met 538 bedrijven over de 2005-2019
periode.

• Nederland doet het internationaal matig als het gaat om seed financiering tot
EUR 2mln. Slechts 113 van de deeptech K&E startups lukte het om EUR 0.1
miljoen aan kapitaal op te halen en slechts 41 startups slaagden er in om
EUR 2m op te halen over de 2005-2019 periode. Dus al in een vroege fase
verliest Nederland relatief veel startups.

• Vervolgens doet Nederland het in investeringsrondes met tickets van EUR
5mln en EUR 10m vergelijkbaar met de overige landen, maar scoort
Nederland weer relatief slecht als het gaat om de grotere investeringsrondes
van (EUR 20m en hoger). Slechts 1.3% van de instroom aan startups slaagt
erin om een financiering van EUR 20m of groter op te halen.
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... en te weinig goed gekapitaliseerde VC’s
• Op dit moment zijn er 634 deeptech startups in de klimaat & energietransitie

• Hiervan zullen 1.3% slagen om een investeringsronde van EUR 20m of meer
op te halen. Dit resulteert in een financieringsvraag van EUR 250m of meer in
de later stage fase. Hiervoor zijn er onvoldoende VC’s in Nederland

• Stel de conversie-rate stijgt van 1.3% naar 4.8% zoals in de UK:

• Dan stijgt het aantal scale-ups van 8 naar 30 die > EUR 20m financiering nodig hebben

• Dan is de financieringsbehoefte > EUR 1 miljard in de later stage growth fase

• Dan resulteert dat in extra groei van 0.21% yoy op het Nederlandse BNP

• Er zijn te weinig VC’s en kapitaal in Nederland om start-ups succesvol te
laten opschalen, vooral voor de grotere tickets
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