Huisregels deelnemer Accelerator programma
Wij kiezen ervoor als GO!-NH om niet te werken met een contract voor de deelnemers, wel
willen we een aantal huisregels benoemen om in acht te nemen:
1. Als team stel je jezelf actief op en minimaal 1 teamlid bezoekt iedere workshop.
2. In dit programma zal je veel van onze experts en mentoren leren, daarnaast kunnen
wij en de deelnemers veel van jou leren. Het kan soms zijn dat een workshop qua
onderwerp je niet aanspreekt omdat je de materie al snapt/ je zelf er veel mee te
maken hebt gehad. Kom dan juist ook omdat de groep van jou weer kan leren. Zo
bouwen we een rijk ecosysteem en zal de groep sterker worden.
3. Wij stellen leadcoaches tot je beschikking, zij zullen je team ondersteunen in dit
programma zodat je je doelen haalt. Je leadcoach is ook het primaire contact naar
verdere ondersteuning door medewerkers in dit programma (workshopleiders,
mentoren en medewerkers uit de provincie). Je bent zelf verantwoordelijk voor het
maken van afspraken met je leadcoach. Advies is om deze afspraken rondom je
workshops te plannen.
4. Contacten met (financieringsinstrumenten van) de provincie verloopt in overleg met
de programmaorganisatie van GO!-NH.
5. Het programma is in principe kosteloos, het is een prijs die je verdiend hebt door
gekozen te worden in de selectiedagen. Je bent zelf verantwoordelijk voor reis- en
verblijfkosten. In enkele gevallen zorgen wij voor lunch of diner, wij zullen dit in het
programmaoverzicht duidelijk maken.
6. Communicatie verloopt primair via Slack, wij vragen je om je (gratis) te registreren en
deze app te gebruiken.
7. Gedurende het programma worden er video opnames en foto’s gemaakt, wij vragen
hiermee toestemming om beeldmateriaal te gebruiken in communicatie over het
GO!-NH programma.
8. Wij juichen alle vormen van communicatie toe, waarbij we gezamenlijk optrekken,
dit om elkaar te versterken.
9. Wij brengen je in contact met veel partijen in de regio Noord-Holland, ga hiermee
zorgvuldigheid om. Ons doel is een ecosysteem te bouwen en de basis hiervoor is
vertrouwen en eerlijkheid.
10. In dit programma gebruiken we geen geheimhoudingsverklaring. Wij verwachten
integriteit van alle deelnemers op dit gebied.

