
 
 
 
GO!-NH Accelerator circulaire economie 2019 
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. Met trainingen, tools en 
professionele ondersteuning van experts ontwikkel je in drie maanden 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 

 
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. 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.  
 

● 5 september bij Blu-Me in Hoofddorp. Aanmelden 
 
Doe mee met de Challenges! 
In samenwerking met de Provincie Noord-Holland, verschillende gemeenten, bedrijven en 
publieke organisaties worden er Challenges georganiseerd. De Provincie heeft 10 plekken 
beschikbaar gesteld, maar dankzij de samenwerkingen zijn er meerdere plekken beschikbaar 
gesteld voor deelnemende teams. Met deze Challenges krijg je een plek in het programma 
waarbij je specifiek richt op een bepaald thema. 

De volgende Challenges zijn geopend: 

● Challenge GO!-NH Circulaire Economie 2019 Flyer 

● Challenge Natuurinclusieve Landbouw Flyer 

● Challenge Green Deal Media Hilversum Flyer 

● Techport Challenge Maakindustrie 2019 Flyer 

● Challenge Circulaire Relatiegeschenken Flyer 

https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/07/go-nh-ce2019_single-page-v4-1.pdf
https://vimeo.com/327907382
https://go-nh.nl/inschrijfformulier/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-introductiebijeenkomst-go-nh-circulaire-economie-2019-5-september-2019-59314612603?utm_term=eventname_text
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/07/go-nh-ce2019-a3-v7.pdf
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/challenge-natuurinclusieve-landbouw/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/05/nil-2019-challenge-natuurinclusive-landbouw-2.pdf
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/green-deal-media/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/05/gdm-2019-challenge-green-deal-media-hilversum-1.pdf
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/green-deal-media/
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/techport-challenge-maakindustrie-2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/07/ace-2019-techport-challenge-insert-1.pdf
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/techport-challenge-maakindustrie-2019/
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/challenge-circulaire-relatiegeschenken/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/06/rel-2019-challenge-relatiegeschenken-nl-lr.pdf


 
 
 
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. 

Demo Day GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit 2019  

Na drie maanden accelereren was het dan zo ver.. in de week van 17 tot en met 21 juni vond 
Demo Week plaats! De acht teams van GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2019 
stonden op het podium van verschillende events. Als klapstuk vond er op 20 juni Demo Day 
plaats, waarmee de derde editie van het Acceleratorprogramma werd beëindigd. Maak 
kennis met de teams en bekijk de beelden van de selectiedagen. 
 

GO!-NH Accelerator circulaire economie 2018  

Met pitches, interviews, mini-masterclasses en deep dives sloten de 16 teams van de 
GO-NH! Accelerator Circulaire Economie de Week van de Circulaire Economie af. In het 
circulaire ABN Amro Paviljoen CIRCL op de Zuidas bruiste het van de circulaire business 
ideeën! De teams namen de 200 gasten - innovators, beleidsmakers en investeerders - mee 
in hun ontwikkeling van de afgelopen 3 maanden, In deze periode werkten ze aan hun 
propositie, groei, ambitie en uitdagingen. Lees hier meer over de teams. 

https://go-nh.nl/accelerators/duurzame_mobiliteit_2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/07/over-teams-dm19.pdf
https://vimeo.com/328170196
https://go-nh.nl/accelerators/circulaire_economie_2018/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Teams_GO_NH_ronden_Accelerator_Circulaire_Economie_succesvol_af/GO_NH_deelnemers.pdf


 
 
 

GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit 2018  

De eerste editie van GO!-NH was in het voorjaar 2018 en gericht op duurzame mobiliteit. 
Demo Day was hiervan het afsluitende event. Even wat cijfers: op 14 juni 2018 waren er 
maar liefst 24(!) innovaties met 200 bezoekers in de 3D Makers Zone, te Haarlem. Dit was 
‘Innovating mobility 2018 Demo Day’ van GO!-NH, samen met provincie Noord-Holland en 
Innomics en tientallen partners, waaronder Techport, Rabobank, Amsterdam Economic 
Board en gemeente Haarlemmermeer. Bekijk hier de aftermovie. 
 
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 maar liefst 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/accelerators/duurzame_mobiliteit_2018/
https://vimeo.com/326540940
https://go-nh.nl/about/#initiatiefnemers
https://go-nh.nl/about/#initiatiefnemers

