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Doe mee met de challenge en accelerator
De GO!-NH Accelerator versnelt innovatieve MKB-bedrijven, startups en 
scale-ups. Nieuw denken, nieuwe vaardigheden en nieuwe partners zijn 
vereist. GO!-NH brengt relevante partijen bij elkaar om het ecosysteem 
in Noord-Holland op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire 
economie te activeren, te verbinden en te laten groeien. 

In een programma van drie maanden groeit een technologie, idee of 
innovatie tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen 
de markt te bestormen en verder op te schalen. Met trainingen, tools 
en professionele ondersteuning van experts uit de praktijk ontwikkel je 
je bedrijf. Hiermee maak je in enkele maanden stappen die je normaal 
gesproken in een jaar maakt. GO!-NH is een samenwerking tussen de 
provincie Noord-Holland en Innomics.

Wat levert het op?
Een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt
•  Het creëren van innovatieve producten en diensten in het domein van 

circulaire economie die partners en klanten echt willen hebben;
•  Sneller en meer gefocust zoeken naar en vinden van een herhaalbaar 

en schaalbaar businessmodel;
•  Toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en experts op 

het gebied van circulaire economie;
• �Mogelijkheid� om� aan� te� sluiten� op� verdere� financiering� binnen� de�

innovatie-instrumenten van de provincie Noord-Holland.

Schrijf je uiterlijk 13 februari 2020 in.  
Kijk op www.go-nh.nl voor meer info.

Initiatiefnemers

GO!-NH is een innovatie- en accelerator pro gramma voor duurzame 
mobiliteit (voorjaar 2018 en 2019) en circulaire economie (najaar 2018 en 
2019) en is één van de MKB-innovatieinstrumenten van de provincie 
Noord-Holland. Andere instrumenten om innovatie te stimuleren, 
zijn het investerings  gereedprogramma PIM (www.pimnh.nl),  
Innovatiefonds� (financiering�proof-of-concept-fase)� en�de�MIT-subsidie-
regeling.  Initiatiefnemers Provincie Noord-Holland en Innomics werken 
samen aan de verschillende GO!-NH innovatieprogramma’s.
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Innomics organiseert innovatie en versnelling bij MKB bedrijven, 
grote ondernemingen, multinationals en industrieën. Top down, door 
middel van het faciliteren van innovatie strategie en het begeleiden 
van transformatie. Bottom up, door het concreet versnellen en 
innoveren van teams met een nieuwe skillset, mindset en toolset.  
Om zo effectiever en meer succesvol te kunnen innoveren en 
transformeren. Het team van Innomics heeft ruime ervaring met het 
organi seren van grootschalige nationale en internationale innovatie en 
accelerator programma’s. 

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
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Thema's GO!-NH en additionele 
regionale en industrie challenges

Het GO!-NH programma is primair een programma om de economie in
Noord-Holland te stimuleren. Er wordtgefocust op sectoren en netwerken 
zoals: bouw, beton, plastics, mobiliteit, chemie, fashion, agri & food, 
verpakkingsmateriaal, handel en horeca. Binnen het programma is er 
ruimte�voor�specifieke�challenges,�deze�worden�uitgeschreven�door�de�
provincie, gemeenten, regio’s of grote organisaties. 

Inschrijven: tot 13 feb. Selectiedagen: 26, 27 en/of 28 feb 2020 
De beste 20 teams worden uitgenodigd voor de selectiedagen die bestaan 
uit een kick off middag en twee volle dagen, waarin je werkt aan het idee 
of�de�specifieke�uitdaging.�De�waardepropositie�wordt�ontwikkeld�met�
behulp van Lean Startup, Customer Development, Business Modelling 
en pitchtraining. De laatste dag presenteer je het idee aan een jury en 
vindt�de�finale�selectie�plaats.

GO!-NH Accelerator De geselecteerde teams starten met een 4-daagse 
bootcamp op 9, 10, 11 en 12 maart 2020 (ontwikkeling mind-, skill- en 
toolset). Tijdens de Accelerator krijgen de teams ondersteuning van 
coaches en mentoren en doorlopen een intensief programma van 
workshops en deep-dives om  het product of de dienst op een iteratieve 
wijze te ontwikkelen, bouwen en in de markt te valideren. 

GO!-NH Demo Day: 27 mei 2020 Tijdens Demo Day presenteren de 
teams hun propositie en overtuigen hun investeerders, partners en 
launching customers. Demo Day biedt daarnaast de mogelijkheid om 
successen en learnings te delen en experts te spreken ter voorbereiding 
op verdere groei en opschalen.

Introductiebijeenkomsten
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductiebijeenkomsten. Meer 
informatie over de events en introductiebijeenkomsten vind je op de 
website van GO!-NH www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of neem 
contact op met het GO!-NH team.

18 december 2019  Provincie Noord-Holland, Haarlem
16 januari 2020  Pharos-gebouw, Hoofddorp
23 januari 2020  Demo Day, Beurs van Berlage, Amsterdam
28 januari 2020  IDEA, Alkmaar
11 februari 2020  Provincie Noord-Holland, Haarlem

GO!-NH gaf ons een momentum om samen de 
fundering en visie van onze start-up opnieuw 
neer te zetten. De accelerator trok ons uit de 
dagelijkse business en zette ons terug in de 
collegebanken. Innomics had met haar brede 
team van specialisten steeds de juiste persoon 
om ons te ondersteunen.

JORIS�PETTERSON,�MEDE-OPRICHTER�E-WASTE�ARCADES.

Het GO!-NH accelerator-programma is con 
fronterend en maakt korte metten met onze 
aannames. Een team van ervaren coaches 
brengt ons de technieken bij om te opereren als 
een wendbare start-up die mobiliteitsproducten 
levert die een serieuze bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de leefbaarheid, gezondheid en 
bereikbaarheid van Haarlem.

MARTIN ZEVENBERGEN, FOUNDER TRIPMANAGER EN 

PROJECT LEAD  SPAARNELANDEN IZOOF PUBLIC DRIVE

De GO!-NH workshops verliepen in hoog tempo 
en zaten boordevol tools die ons hielpen een 
frisse blik te krijgen op onze businesscase. De 
verschillende locaties  waar we te gast waren, 
inspireerden en droegen daarnaast bij aan het 
verrijken van ons netwerk.

CAROLINE BEELEN, FOUNDER BAMBOOBABY
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Schrijf je uiterlijk 13 februari 2020 in.  
Kijk op www.go-nh.nl voor meer info.

Initiatiefnemers

GO!-NH is een innovatie- en accelerator pro gramma voor duurzame 
mobiliteit (voorjaar 2018 en 2019) en circulaire economie (najaar 2018 en 
2019) en is één van de MKB-innovatieinstrumenten van de provincie 
Noord-Holland. Andere instrumenten om innovatie te stimuleren, 
zijn het investerings  gereedprogramma PIM (www.pimnh.nl),  
Innovatiefonds� (financiering�proof-of-concept-fase)� en�de�MIT-subsidie-
regeling.  Initiatiefnemers Provincie Noord-Holland en Innomics werken 
samen aan de verschillende GO!-NH innovatieprogramma’s.

micsInn   
Enterprise
Accelerator

Innomics organiseert innovatie en versnelling bij MKB bedrijven, 
grote ondernemingen, multinationals en industrieën. Top down, door 
middel van het faciliteren van innovatie strategie en het begeleiden 
van transformatie. Bottom up, door het concreet versnellen en 
innoveren van teams met een nieuwe skillset, mindset en toolset.  
Om zo effectiever en meer succesvol te kunnen innoveren en 
transformeren. Het team van Innomics heeft ruime ervaring met het 
organi seren van grootschalige nationale en internationale innovatie en 
accelerator programma’s. 

Meer weten?
Voor meer informatie: zie www.go-nh.nl of neem contact op met het 
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Schrijf je uiterlijk 13 feb 2020 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/asi2020 voor meer 

informatie.

Doe mee met de GO!-NH Challenge 
van de Provincie Noord-Holland!

Voor de komende GO!-NH Accelerator nodigen we MKB-bedrijven, 
startups en andere innovatieve organisaties uit voor dit 
versnellingsprogramma. De provincie stelt door middel van de 
GO!-NH Challenge tien plaatsen beschikbaar. Het doel is om tien 
teams te activeren en te faciliteren met innovaties in samenwerking 
met MKB-bedrijven en startups om daarmee hun duurzame 
doelstellingen te behalen.

In zeer korte tijd worden innovatieve producten en diensten ontwikkeld 
in het domein van duurzame innovaties die partners en klanten echt 
willen hebben. De Accelerator geeft de mogelijkheid om sneller en meer 
gefocust te zoeken naar en het vinden van een herhaalbaar en schaalbaar 
businessmodel. Tijdens de Accelerator krijgen de teams ondersteuning 
van coaches en experts en doorlopen een intensief programma van 
workshops en deepdives.

Wat levert de GO!-NH Accelerator op? 
 >  Met wekelijkse trainingen (ontwikkeling mind-, skill- en toolset), 

coaching en voortdurende ondersteuning van experts uit de praktijk 
ontwikkwelen de deelnemers hun innovatie en organisatie

 >  Toegang tot een netwerk van aansprekende partners, bedrijven en 
experts. Exclusieve mogelijkheden om deel te nemen aazn toonaan-
gevende conferenties, evenementen en industrie bijeenkomsten

 >  De provincie Noord-Holland en vele andere (semi)overheden, corpo-
rate en industrie partners zijn nauw betrokken bij dit programma waar-
door samenwerkingen sneller en beter tot stand kunnen komen
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Accelerator Sustainable Innovation

icsInn   
Enterprise
Accelerator

Spring

We dagen innovatieve MKB-bedrijven, startups, scale-ups en 
innovatie teams van kennisinstellingen en multinationals uit om 

duurzame innovaties en oplossingen (verder) te ontwikkelen. 



Thema’s
De provincie Noord-Holland zoekt duurzame innovatie en oplossingen 
met de volgende thema’s:

Energie transitie
Welke duurzame opties zijn er voor onze huidige ener gie-
voorziening? Hoe kunnen deze nieuwe oplossingen met 
vernieuwende business cases en tech nieken optimaal 
ingezet worden in de provincie Noord-Holland?



Duurzame mobiliteit
Hoe transformeren we onze huidige vervoermiddelen 
naar toekomstbestendige alternatieven? En wat 
betekenen de nieuwe innovaties voor de herinrichting 
van publieke ruimtes?



Agri-food:
We zijn op zoek naar MKB-bedrijven en landbouwbedrijven 
met duurzame innovaties en oplossingen voor 
voedselverspilling, toekomstbestendige landbouw en 
agrifoodtech.



Circulaire economie
• Afval als grondstof Er zitten veel waardevolle stoffen 
in rest- en afvalstromen. Hoe zijn deze geschikt te maken 
zijn voor hergebruik?
• Modulair ontwerp Dankzij nieuwe en efficiëntere 
ontwerp   technieken kunnen ook bouwprocessen 
makkelijker verduurzamen.  
• Plastics Wij zijn op zoek naar duurzame vormen van 
plastic. Denk aan plantaardig plastic, of een innovatieve 
vorm van hergebruik.
•  Textiel Hoe kan de fashion industrie getransformeerd 
worden? Hoe creëren of stimuleren we duurzame mode?



Inschrijven: tot 13 februari

Selectiedagen: 26, 27 en/of 28 februari 2020

GO!-NH Accelerator: maart t/m mei

GO!-NH Demo Day: 27 mei 2020 

Programma GO!-NH Voorjaar 2020 


