
PROGRAMMA NE20

11.00 – 11.30 Inloop en registratie

11.30 – 11.45  Opening Maria van der Heijden, 

MVO Nederland en Festival

voorzitter Sofie van der Enk,  

presentatrice KRONCRV

12.00 – 12.45 Breakout sessies - ronde 1

12.45 – 14.00 Lunch

13.15 – 14.00  Plenaire sessie met keynote  

Mark van Baal, Follow This

14.15 – 15.00 Breakout sessies - ronde 2

15.30 – 16.30 Breakout sessies - ronde 3

16.30 – 17.00  Plenaire afsluiting met keynote 

Joris Luyendijk, journalist,  

antropoloog en schrijver 

17.00 – 18.30 Netwerkborrel

Bezoek GO!-NH op de beursvloer

KEYNOTESPREKER
MARK VAN BAAL 

KEYNOTESPREKER 
 JORIS LUYENDIJK

FESTIVAL VOORZITTER 
SOFIE VAN DER ENK

Voor één dag verandert de Beurs van Berlage, het  

traditionele middelpunt van de financiële wereld in 

het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het 

jaar: NE20. Oftewel: Nieuwe Economie ’20. NE20 wordt 

georganiseerd door MVO Nederland en bevat een 

inspirerend programma over de belangrijkste thema’s 

binnen de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair 

en inclusief ondernemen met eerlijke ketens. Bezoekers 

hebben de optie om verschillende mini-colleges bij te 

wonen, kunnen naar paneldiscussies, interactieve break-

outs, spraakmakende keynotes en natuurlijk GO!-NH On 

Stage!
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NE20
JOUW AANDEEL IN 
DE NIEUWE ECONOMIE
23-01-2020 • 11.00 - 18.30 uur • BEURS VAN BERLAGE AMSTERDAM

Na drie maanden accelereren kijken we uit naar de grote 

finale van GO!-NH op 23 januari 2020 tijdens GO!-NH 

On Stage 2019. Zestien duurzame en innovatieve 

ondernemingen nemen u mee in de ontwikkelingen 

van hun propositie, groei, ambitie en uitdagingen na de 

GO!-NH Accelerator Circulaire Economie.

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

 GO!-NH On Stage van 14.15 tot 15.15 uur in 
de Berlage zaal

GO!-NH Roundabouts en Speeddates op 
de beursvloer
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ON STAGE

GO!-NH PROGRAMMA - ON STAGE
14.00  – 14.15  Inloop GO!-NH On Stage in de Berlage zaal

14.15  –  15.15   GO!-NH On Stage Opening Zita Pels, gedeputeerde provincie Noord-Holland

   Pitchrondes MKB-bedrijven en startups GO!-NH

15.15  –  16.30   Aansluitend GO!-NH Roundabouts en Speeddates

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

(op de 1 e etage) en GO!-NH activiteiten op de beursvloer.

GO!-NH On Stage is het spetterend slotevent van de GO!-NH 

Accelerator, georganiseerd door provincie Noord-Holland en 

Innomics. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning 

van experts helpt het GO!-NH programma innovatieve 

MKB-bedrijven, startups,  scale-ups en innovatieteams van 

grote organisaties in drie maanden versneld te groeien. We 

nodigen je graag uit om de pitches en presentaties van de 

deelnemers bij te wonen, en te netwerken. Dit evenement is bij 

uitstek geschikt voor beleidsmakers, investeerders en bedrijven 

die op zoek zijn naar partnerships met innovatieve bedrijven.

		On stage performance deelnemers GO!-NH in de  

Berlage zaal

	Deep dives en speed dates op de beursvloer

		GO!-NH Presentaties en Investor 1-op-1  

in de Zijl kamer

		Duurzaam Geld Zoekt Circulaire Ondernemer met o.a. 

provincie Noord-Holland op het podium

	GO!-NH Marktplaats op beursvloer


