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Openingswoord
Welkom bij GO!-NH on Stage van de vierde editie van GO!-NH, dat
ditmaal in het teken staat van Circulaire Economie.
De afgelopen drie maanden hebben de teams tijdens de GO!-NH
Accelerator Circulaire Economie ontzettend hard gewerkt aan het verder
ontwikkelen van hun innovatieve idee tot een uitvoerbaar product of
dienst. Met behulp van een team van experts is een intensief traject
doorlopen om de businesscase nog sterker te maken als springplank naar
een eerste klant, pilotproject of een van onze financieringsinstrumenten.
Vandaag zien we het resultaat van dat harde werken.
Om de beweging richting een duurzame economie te versnellen,
hebben we nieuwe oplossingen nodig. Noord-Holland hecht daarom
veel waarde aan de innovatiekracht van het MKB. Met het GO!-NH
programma helpen we innovatieve ondernemers die versneld willen
groeien, zodat ze met hun duurzame innovaties de markt kunnen
bestormen. In de afgelopen twee jaar hebben we al 53 ondernemers
kunnen helpen met het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan
duurzame oplossingen voor mobiliteit, energie en hergebruik van
grondstoffen. Juist het lef en de durf van deze ondernemers zijn nodig
om stappen te zetten in de transitie naar een duurzame economie.
Als provincie doen we dit niet alleen. We werken nauw samen met
bedrijven, kennisinstellingen en partners uit de regio aan een innovatieve
en ondernemende provincie. Ik ben daarom erg blij dat deze vierde
editie van GO!-NH on Stage plaatsvindt tijdens het NE2020 festival van
MVO Nederland. Laat je inspireren en help elkaar. En laat het een dag zijn
waar nieuwe samenwerkingen ontstaan voor een toekomstbestendige
regio!

Zita Pels
Gedeputeerde Circulaire Economie,
Provincie Noord-Holland

Deelnemers GO!-NH CE 2019

Klaske Postma
Regeneration Design

Hans Peter Vles
Regeneration Design

Iris Veentjer
Bakkie TROTS

Monique Dickhaut
No Waste Decoration

Claudia Külling
Servaplant

Diede Gardenier
Dom Amsterdam

Zhen Ou van den Berg
Dom Amsterdam

Mark Berger
CityBokashi

Josephine Nijstad
CARE Coffee

Martijn Savenije
CARE Coffee

Roel Schatorje
Moyu Notebooks

Emma Vlaanderen
Boer ‘n Buffel

Olivier Schutzelaars
Boer ‘n Buffel

Dennis Kerkhoven
Boer ‘n Buffel

Aurelia Welmoed Meijer
Karpa Farm

Jonathan Karpathios
Karpa Farm

Xander Meijer
Karpa Farm

Rob van Erven
Donny Craves

Gunnar Larsen
Seaweed Valley

Matthijs ter Kuile
Litta

Thijs Dekker
Provincie Noord-Holland
team IGI

Marcel Bruggers
Provincie Noord-Holland
team IGI

Erik Jan van der Linden
Power United

Dieter Castelein
Greener Power Solutions

Lukas Kuijken
Greener Power Solutions

Thomas Nagel
Greener Power Solutions

Mick Walvisch
EvaNet

Wouter de Valk
LiveMobility

Maurice van der Meche
UwDeelfiets

www.go-nh.nl

Over GO!-NH
De GO!-NH Accelerator versnelt innovatieve MKB-bedrijven, startups
en scale-ups. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van
experts uit de praktijk ontwikkel je je bedrijf. GO!-NH is een samenwerking
tussen de provincie Noord-Holland en Innomics.
GO!-NH ON STAGE
Na drie maanden accelereren kijken we uit naar de grote finale van
GO!-NH op 23 januari 2020 tijdens GO!-NH On Stage. 16 duurzame en
innovatieve ondernemingen nemen u mee in de ontwikkelingen van
hun propositie, groei, ambitie en uitdagingen na de GO!-NH Accelerator
Circulaire Economie.

NE20

JOUW AANDEEL IN
DE NIEUWE ECONOMIE

23-01-2020 • BEURS VAN BERLAGE AMSTERDAM

GO!-NH On Stage is onderdeel van NE20, georganiseerd door MVO
Nederland. Provincie Noord-Holland, Innomics en GO!-NH zijn hiermee
partner van het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar
in de Beurs van Berlage. De provincie Noord-Holland is zeer goed
vertegenwoordigd tijdens Duurzaam Geld Zoekt Circulaire Ondernemer.
Alle GO!-NH ondernemers staan op het podium tijdens GO!-NH On Stage
in de Berlage Zaal en er zijn presentaties en Investor 1-1's in de Zijl kamer.
Ook hebben we roundabouts, speeddates en andere activiteiten op de
beursvloer.

Meer weten?
Voor meer informatie: zie www.go-nh.nl of neem contact op met het
GO!-NH team.
Jessica Schonewille
Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland
schonewillej@noord-holland.nl

André Knol
Initiatiefnemer GO!-NH. Partnerships/deelname corporate teams
a.knol@innomics.nl (+31) 06 5348 4753

Michiel de Klein
Programma GO!-NH. Deelname startups en MKB-bedrijven
m.deklein@innomics.nl (+31) 06 5147 7789

Sabrina Koster
Events, media en communicatie GO!-NH
s.koster@innomics.nl (+31) 06 27100447

GO! NH On Stage Programma
Programma
11.00 – 11.30

Inloop en registratie

11.30 – 11.45

Opening Maria van der Heijden, MVO Nederland
en Festivalvoorzitter Sofie van der Enk,
presentatrice en verslaggever KRO-NCRV
Bezoek GO!-NH op de beursvloer

12.00 – 12.45

Breakout sessies - ronde 1

12.45 – 13.45

Lunch

13.15 – 13:45

Keynote Mark van Baal, Follow This

14.00 – 15.00

Breakout sessies - ronde 2
GO!-NH On Stage van in de Berlage zaal

15.15 – 16.00

Breakout sessies - ronde 3

16.15 – 17.00

Plenaire afsluiting met keynote Joris Luyendijk,

GO!-NH Roundabouts en Speeddates op de beursvloer
journalist, antropoloog en schrijver
17.00 – 18.30

Netwerkborrel
De gehele dag door zijn er GO!-NH Presentaties en
Investor 1-1 in de Zijl kamer.

Plattegrond

GO!-NH On Stage - Berlage Zaal

GO!-NH presentaties
- Zijlkamer

GO!-NH beursstands en speeddates
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Media Groen

IXA is het valorisatie
centrum voor:

www.go-nh.nl

Deelnemers GO!-NH CE 2019
- GO!-NH Accelerator circulaire economie 2019
- Challenge Natuurinclusieve Landbouw
- Challenge Circulaire Relatiegeschenken
- Challenge Green Deal Media Hilversum

REGENERATION

DESIGN ontwikkelt consumenten

producten van hernieuwbare grondstoffen. De biobased
Green Light lamp is het eerste en wordt gemaakt van
FlatCOR materiaal, wat bestaat uit circulair drankkarton.
www.regenerationdesign.nl

BAKKIE TROTS is een keramieklijn gemaakt van lokale
klei. Op verschillende (bouw)locaties graven zij naar
klei en maken er samen met mensen die een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt kopjes van. Deze kopjes
maken het gevoel van verbonden zijn met een plek
tastbaar.
www.bakkietrots.nl

NO

WASTE

DECORATION

maakt

kussens

van

hoogwaardige restmaterialen zoals gordijnstof. De
stoffen worden landelijk gered uit containers van
woonwinkels. Het worden unieke kussens en vertellen
letterlijk en figuurlijk een eigen verhaal.
www.nowastedecoration.nl

DOM AMSTERDAM biedt duurzame en ethische mode
aan. Dit doen zij door uitsluitend gebruik te maken
van reststoffen, verkregen Dom door een opgebouwd
netwerk bestaande uit vrienden en bedrijven. Daarnaast
produceren zij lokaal in Amsterdam in samenwerking
met statushouders.
www.dom.amsterdam

www.go-nh.nl

CARE COFFEE is een initiatief van Spaak Circular
Solutions en CaffeInk’. Het team heeft een bio-raffinaderij
voor de valorisatie van koffiedik ontworpen. Uit deze
‘CARE -Centrale’ rollen verschillende producten. Het
team extraheert olie en kleurstoffen uit koffiedik en
verwerken het residu tot biomateriaal.
spaak.cc

SERVAPLANT ontwikkelt een kruidenmix akkerranden
die maximaal natuurlijke vijanden voortbrengt. Dit als
alternatief voor chemische ongediertebestrijding.
www.servaplant.nl

BOER ‘N BUFFEL

is de eerste waterbuffelboerderij

in de provincie Noord-Holland! Het gaat om een
circulair, grondgebonden natuur-inclusief landbouw en
landschapsbedrijf rondom waterbuffels.

KARPA FARM

vormt een samenwerking tussen

verschillende partijen die samen circulair voedsel
aanbieden en het kringloopsysteem van voedsel zo
“gesloten” mogelijk maken. Restaurant Cape Karpa
verwerkt lokale producten van landbouwbedrijven
Hoeve de Vogel en de Elisabeth Hoeve.
capekarpa.nl

CityBokashi

CITYBOKASHI is een groen innovatie ontwikkeld door
Hoek Hoveniers waarmee groenresten lokaal verwerkt
worden tot een bodemverbeteraar voor beplanting. De
groenresten worden na bewerking 12 weken opgeslagen
in de ‘Citybokashi’, een speciaal ontworpen element.

www.go-nh.nl

MOYU NOTEBOOKS gaat papierverspilling tegen met
hun herschrijfbare notitieboek, met papier gemaakt van
steen. De notitieboeken zijn ontworpen om 10 jaar mee
te gaan en kunnen op maat gemaakt worden zodat ze
ook voor bedrijven als effectief communicatiemiddel
kunnen worden ingezet.
www.moyu.rocks

DONNY CRAVES - Bedford + Delancey heeft onder
de naam Donny Craves plant based (vegan) koekjes
en brownies ontwikkeld waarin groenten en fruit
overschotten en imperfecte producten van telers,
industrie en supermarkten uit de regio verwerkt worden.
www.donnycraves.com

SEAWEED

VALLEY

is

een

samenwerking

met

verschillende partijen die een zeewierproductiebedrijf
ontwikkelt op één locatie met als doel om de
ontwikkeling van de zeewierindustrie te versnellen door
alle kennis onder één dak te brengen.

LITTA vervangt wegwerp fietslampjes door duurzame
fiets verlichting die zichzelf oplaadt en daardoor
eindeloos mee gaat. De batterijtjes worden vervangen
door een zonnepaneeltje waardoor het lampje een
milieuvriendelijke vorm krijgt.
www.litta.nl

IGI PROVINCIE NOORD-HOLLAND - Afdeling IGI van
de provincie Noord-Holland bestaat uit ingenieurs en
dataspecialisten die waken over de kwaliteit van het
provinciaal areaal. Daarnaast introduceren ze innovaties.
Auto’s zijn steeds innovatiever met meer techniek aan
boord, zoals Lane Assistance Systemen (LAS). Binnen de
GO!-NH Accelerator verdiept IGI zich in de gevolgen van
de LAS op een werkontwerp en op de verkeersveiligheid.

www.go-nh.nl

POWER UNITED is gespecialiseerd in energieopslag.
De focus ligt hierbij op integratie van opslag in
bedrijfsgerelateerde energiehuishouding; combinaties
met laden van EV en zonnedaken, alles met de focus
op lange levensduur. Power United werkt samen met
partners voor integratie en installatie.
www.powerunited.nl

GREENER POWER SOLUTIONS zet zich in om de
stroom voorziening op evenementen te verduurzamen.
Door het inzetten van batterijen in combinatie met
dieselaggregaten kan er tot wel 60% minder diesel
verbrand worden. Greener Power Solutions biedt
alternatieve oplossingen.
www.greener.nu

EVANET levert een mobiele laadcapaciteit: PowerCube.
Deze is op verschillende manieren in te zetten. Elke
plaats waar nodig, voor een paar uur, een dag of langer.
www.evanet.nl

UW DEELFIETS faciliteert vervoer tussen locaties
(bedrijven) of op grote locaties (bedrijventerreinen)
door inzet van deelmobiliteit, waaronder leasefietsen,
deelfietsen en deelauto´s. Uw Deelfiets werkt samen
met Livemobility om mobiliteitsproblemen op te lossen.
www.uwdeelfiets.nl

LIVEMOBILITY ontwikkelt software voor applicaties
en online op lossingen die namens opdrachtgevers
antwoord geeft op de vraag ‘What’s in it for me?’ in
duurzame mobiliteit. Zij belonen gewenst gedrag.
Livemobility werkt samen met Uw Deelfiets om
mobiliteitsproblemen op te lossen.
www.livemobility.com

www.go-nh.nl

