
 

Doe mee! 
 
Ben je een MKB-bedrijf, startup of studenten- en corporate innovatieteam met een oplossing 
binnen het domein van circulaire economie of de energietransitie? Meld je dan aan voor 
GO!-NH Circulaire Economie 2019. 
 
Het programma stelt startups, innovatieve MKB-bedrijven en innovatieteams van grote 
organisaties in staat om in korte tijd ideeën om te zetten naar nieuwe businessmodellen en 
versnelling te geven aan customer- en product development en zo de ‘time to market’ te 
verkorten. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts ontwikkel je 
jouw bedrijf. 
 
De aankomende editie van GO!-NH is gericht op circulaire economie.  

- Download de flyer GO!-NH Circulaire Economie 2019  
- Bekijk de video GO!-NH Circulaire Economie 2019 

 
Inschrijven GO!-NH 
Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online in via het inschrijfformulier. 
 
Programma Circulaire Economie 2019 
 
 
   
 
 
 
 

Introductiebijeenkomsten 
Je bent welkom om langs te komen op een van de GO!-NH Introductiebijeenkomsten. Deze 
worden gehouden op verschillende locaties in Noord-Holland. Hierbij ervaar je op een 
interactieve manier wat GO!-NH voor je kan betekenen. Samen met andere ondernemers en 
innovatieteams maak je kennis met het team en hoor je van (oud) deelnemers wat het 
programma hen gebracht heeft.  
 

● 29 mei 2019 - Beeld & Geluid Hilversum - 15:30 – 18:00  >> Aanmelden 
● 20 juni 2019 - Demo Day Accelerator duurzame mobiliteit >> volgt 
● 5 september 2019 - Locatie en aanmelden volgt >> volgt 

 
Mail naar info@innomics.nl bij interesse.  
  

https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/05/go-nh-ce2019_single-page.pdf
https://vimeo.com/327907382
https://go-nh.nl/inschrijfformulier/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-introductiebijeenkomst-go-nh-circulaire-economie-2019-29-mei-2019-59041055386
mailto:info@innomics.nl


 

 
GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2019  

 
De Accelerator GO!-NH Duurzame Mobiliteit 2019 draait op volle toeren! Maak kennis met 
de teams en kijk mee met de selectiedagen. 
 
GO!-NH Accelerators  
De GO!-NH Accelerators zijn versnellingsprogramma’s voor ondernemers, innovatieve MKB 
bedrijven, instellingen en multinationals die het verschil gaan maken in duurzame mobiliteit, 
circulaire economie en de energietransitie in Noord-Holland en daarbuiten. 
 
In een programma van drie maanden werken 10 teams, aangevuld met teams uit de 
regionale en industrie Challenges, aan het versneld ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen die bijdragen aan een duurzaam en vitaal ecosysteem. 

 

 
GO!-NH Alumni-programma  
Alle deelnemers van GO!-NH worden uitgenodigd voor het GO!-NH Alumni-programma. Op 
regelmatige basis worden ‘meet-ups’ georganiseerd met experts uit het netwerk. Het 
alumni-programma heeft tot doel om de groep van transitie-makers groter, hechter en 
sterker te maken. Zodoende wordt het ecosysteem opgebouwd, uitgebreid en verder 
geactiveerd. Inmiddels telt het Alumni-netwerk 37 teams. 
 
 
 
 
 
 
 
GO!-NH is een samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland en Innomics. Op de 
website van GO!-NH lees je meer hierover.  

https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/03/deelnemers-go-nh-dm19.pdf
https://vimeo.com/328170196
http://www.go-nh.nl/meer-informatie/
http://www.go-nh.nl/meer-informatie/

