
INZET investeert in jonge, innovatieve 
bedrijven die zich inzetten om chronisch 
zorgbehoevenden een zo zelfstandig 
mogelijk, waardig, voluit leven te geven, 
dan wel op preventie gericht zijn. 

Maak met jouw 
zorginnovatie 

een écht verschil 

INZET ondersteunt ondernemers 
met een hart voor zorg

www.inzet.investments

Financiering Expertise
van € 250.000
tot € 750 000
in aandelen

in business, 
impact en 
zorgsector

Een uniek
samenwerksverband

INZET is een cooperatie van gezondheids-, 
welzijns- en vermogensfondsen, dat mede 
ondersteund wordt door zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars. We bundelen onze 
krachten om innovaties te helpen schalen 
die het leven ‘leefbaarder’ maken voor 
langdurig zieken, mensen met een 
beperking of ouderen.

Een uniek
samenwerkingsverband

Stuur jouw propositie naar jelena@inzet.investments

De initiatiefnemers zijn:



Door het bundelen van de kennis en het 
netwerk van diverse zorgactoren hebben 
we alles in huis om je team te 
ondersteunen bij het vormgeven, uittesten, 
implementeren en opschalen van een 
zorginnovatie die goed is afgestemd op de  
wensen van eindgebruiker en zorgsector.

Het INZET team heeft jarenlange  ervaring 
in het bijstaan van sociale 
ondernemingen. We combineren expertise 
in zowel business als impact management 
en begeleiden portefeuillebedrijven actief 
bij het versterken van strategie, werking 
én maatschappelijke impact.

Een sterk 
zorgnetwerk

Business en impact
expertise

Je bedrijf zit in een begin- of vroege 
groeifase;

De hoofdactiviteit bevindt zich in 
Nederland;

Je dienst of product heeft een 
rechtstreekse positieve impact op de 
levenskwaliteit van chronisch zieken, 
mensen met een beperking of 
ouderen… of draagt bij aan preventie;

Je activiteit komt ten goede aan de 
doelgroep van minstens twee INZET 
initiatiefnemers;

De impact is concreet, meetbaar en 
op een hoog niveau;

Het model is innovatief en 
schaalbaar;

Je hebt een sterk, open-minded team

Benieuwd of je in aanmerking komt? 
Dit zijn onze criteria:

Breid je netwerk uit

Optimaliseer je innovatie

Versterk je business

Vergroot je impact

Stuur jouw propositie naar jelena@inzet.investments


