
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Impact maken in de zorg? 
 
 

HIP zoekt een  
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Vertrouwelijk 

Health Investment Partners 
 
Health Investment Partners (HIP), opgericht in 2016, is een impact investeerder die 
zich richt op het doen van groei investeringen in snelgroeiende innovatieve en 
impactvolle ondernemingen in de zorgsector. HIP focust zich op dit moment op 
ondernemingen gericht op preventie, efficiëntie- en/of kwaliteitsverbetering, 
ouderenzorg en ondersteuning van zorgprocessen tussen 1ste en 2de lijns zorg. HIP 
verstrekt groeikapitaal (circa EUR 1,0 - EUR 2,5 miljoen per investering) aan bedrijven 
met een sterk managementteam, een bewezen impactvol en schaalbaar 
bedrijfsmodel die voor financiering van hun groei een extra kapitaalsinjectie nodig 
hebben. HIP investeert dus typisch in de ‘scale-up’ fase (uitbreiding en opschaling 
van activiteiten). Wij geloven dat het realiseren van impact gepaard kan gaan met 
een goed financieel rendement vanuit een solide partnership waarin vertrouwen en 
een plezierige goede relatie centraal staan. 

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die als Investment Analist ons 
team komt versterken vanuit dezelfde overtuiging. Wil jij je door ontwikkelen als 
investment manager en lijkt het je leuk om investeringen in het eigen vermogen van 
impactvolle groeiondernemingen in de zorg te vinden, te beoordelen, te doen en te 
beheren én draag jij, net als wij, vanuit een ‘hands-on’ mentaliteit de zorg een warm 
hart toe? Dan ontmoeten wij je graag om samen vast te stellen of jij jouw doelen 
binnen HIP kunt realiseren.  

Vorig jaar hebben wij ons tweede fonds opgehaald bij meer dan 25 informal investors 
en family offices. Met dit tweede fonds willen we de komende 2 jaar in nog eens 3-5 
bedrijven investeren. Wij ondersteunen onze portefeuille partners vaak met hands-on 
begeleiding op het gebied van strategie, M&A, financiering en reporting. Hierdoor 
zijn we (vooral tijdens de eerste fase van een investering) vaak één of meer dagen per 
week op locatie aanwezig.   

Zie verder: www.healthinvestmentpartners.nl 
 
  



   
 
 

Vertrouwelijk 

De Positie 
 
Vanwege de snelle groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een Investment 
analist.  

Als investment analist werk je mee aan alle fases van het transactie- en beheerproces. 
Van sourcing via kennismaking tot het structureren van participaties. Gedurende de 
beheer fase bouw je een goede relatie op met het managementteam van de 
portefeuille partners en leer je het primaire proces zeer goed kennen. Je bent 
verantwoordelijk voor de periodieke rapportage van de ondernemingen onder jouw 
beheer en houdt de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten. 

Kortom, een veelzijdige functie, die met het fonds mee kan groeien! 

Jouw Profiel 

Jij bent een slimme, ambitieuze professional die samen met HIP impact wil maken in 
de zorgsector. Je hebt een afgeronde studie in economie, bedrijfskunde of 
gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare richting. Je hebt zo’n twee jaar 
werkervaring opgedaan in investment banking, consultancy, M&A, venture capital of 
private equity. Je bent tot de conclusie gekomen dat je jouw ambities beter kan 
realiseren in een kleine ondernemende omgeving en je vindt het belangrijk dat jouw 
werk het verschil maakt door bij te dragen aan een betere wereld. 

Als investment analist ben jij onderdeel van het investment team dat actief is op het 
gebied van acquisities, transacties en beheer van de investeringen. Je bent 
sociaalvaardig, analytisch en kent je weg in financiële cijfers. Qua instelling ben je 
proactief en ondernemend en werk je graag in teamverband. Wij bieden 
marktconforme honorering, de mogelijkheid om mee te bouwen aan een ambitieus 
investeringsplatform en de toezegging dat je op zowel kwantitatieve als persoonlijke 
vaardigheden gecoacht en begeleid zal worden. Samen met ervaren collega’s ga je 
op zoek naar nieuwe proposities en structureer je nieuwe investeringen. Samen met 
de ondernemers gaan we aan de slag om van deze investeringen een succes te 
maken.  

Interesse? Stuur dan je brief naar dvdberg@healthinvestmentpartners.nl  

Een assessment vormt een onderdeel van de selectieprocedure, acquisitie naar 
aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld. 

 


