
Doe mee met GO!-NH! 
Ben jij een mkb’er, start-up of scale-up die wil bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde
wereld? Dan weet je als geen ander hoe lastig het soms kan zijn om je idee of product aan de
man te brengen. En je bent niet de enige! Provincie Noord-Holland heeft speciaal voor
ondernemers zoals jij het GO!-NH versnellingsprogramma ontwikkeld om je te helpen bij het op
de markt brengen en opschalen van jouw innovatieve, duurzame product of dienst. Ons doel is
om jou te helpen impact te maken op de maatschappij!

GO!-NH biedt drie verschillende versnellingsprogramma’s die aansluiten bij de fase en omvang
waarin je bedrijf zich bevindt: het Accelerator programma voor start-ups, het Growth
programma voor bedrijven die in de volgende fase zitten en willen groeien, en het Scale
programma voor  scale-ups en  groter mkb die nieuwe markten aan willen boren. Daarnaast
vormt de GO!-NH Academy een laagdrempelige ontmoeting met GO!-NH waarbij masterclasses
ook los gevolgd kunnen worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om met regionale en industrie
partners aan verschillende partnerprogramma’s deel te nemen.

In 3 tot 6 maanden word je verder geholpen met trainingen, tools en professionele coaching
door experts. GO!-NH zorgt er ook voor dat je jouw innovatie kunt presenteren aan serieuze
investeerders, partners, potentiële klanten en andere relevante partijen in de markt.

Ook meedoen?
Er zijn al meerdere succesvolle edities van
GO!-NH afgerond, en maar liefst 140 bedrijven
hebben met hulp van GO!-NH inmiddels hun
duurzame innovaties versneld kunnen
ontwikkelen. Om mee te doen moet je aan een
aantal voorwaarden voldoen.
Je bedrijf is actief in Noord-Holland én in een
van de volgende sectoren:

● Energietransitie
● Duurzame Mobiliteit
● Duurzame landbouw en voedsel
● Circulaire Economie

Daarnaast wordt van je verwacht dat je
gedurende het traject (die tussen de 3 en 6
maanden duurt) tijd en bezetting kan vrijmaken
voor je deelname. Veel ondernemers gingen je
voor en allemaal zijn ze het erover eens: alle
tijd die je erin steekt krijg je dubbel en dwars
terug!

https://go-nh.nl/meer-informatie/
https://go-nh.nl/trajecten/
https://go-nh.nl/agenda/


GO!-NH Academy en Introductiebijeenkomsten
Ben jij geïnteresseerd in het GO!-NH versnellingsprogramma en ben je op zoek naar de juiste
match? Dan zijn de masterclasses uit de GO!-NH Academy en de introductiebijeenkomsten
het uitgelezen moment om antwoorden te vinden!

Tijdens deze bijeenkomsten ervaar je op een interactieve manier wat GO!-NH voor je kan
betekenen en welk versnellingsprogramma de juiste match voor jou is. Samen met andere
ondernemers en innovatieteams maak je kennis met het team en hoor je van (oud) deelnemers
wat het programma hen gebracht heeft. Daarnaast kun je jouw vragen direct stellen aan het
team van GO!-NH.

Door het jaar heen organiseren we onder de noemer 'GO!-NH Academy' verschillende
masterclasses die je los kunt volgen en waarin je gelijk kennismaakt met GO!-NH.

Wil je op de hoogte blijven over de versnellingsprogramma’s? Schrijf je dan in voor de GO!-NH
interesselijst, download de GO!-NH flyer.

Meld je aan voor een van deze bijeenkomsten of deel dit met bedrijven waarvoor dit programma
interessant kan zijn via go-nh.nl/agenda.

Partnerprogramma
Daarnaast is er de mogelijkheid om met regionale en industrie partners aan verschillende
partnerprogramma’s deel te nemen.

Er worden meerdere plekken beschikbaar gesteld door regionale- en industriepartners (o.a.
gemeenten, bedrijven en publieke organisaties) via het GO!-NH partnerprogramma. Met deze
plekken maak je, op basis van dat thema, extra kans op een plek in een van de
versnellingsprogramma’s.

De provincie Noord-Holland stelt een aantal plekken beschikbaar voor tijdens de Accelerator
(10 plekken), Growth (5 tot 10 plekken) en Scale (5 tot 10 plekken). Dankzij de
samenwerkingspartners zijn er meerdere extra plekken beschikbaar voor deelnemende teams
aan de Accelerator, Growth of Scale. Dankzij deze partners kun je een plek krijgen in het traject
waarbij je je specifiek richt op een bepaald thema of een bepaalde regio.

Als bedrijf maak je dus extra kans om deel te kunnen nemen aan GO!-NH. Zie je een match met
een thema? Schrijf je dan ook zeker daarvoor in! Bekijk hier de lopende partnerprogramma’s.

https://go-nh.nl/agenda/
https://innomics.activehosted.com/f/8
https://innomics.activehosted.com/f/8
http://go-nh.nl/flyer
http://go-nh.nl/agenda
https://go-nh.nl/partnerprogramma/


GO!-NH Accelerator
De GO!-NH Accelerator is een innovatieversneller, gericht op mkb’ers en startups, waarvan het
product of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Je gaat bewijzen/valideren dat de
markt jouw innovatie nodig heeft. Dit gaan we tijdens de GO!-NH Accelerator concreet
uitwerken, testen en samen ga je op zoek naar de ‘problem-solution fit’ van jouw innovatie en
propositie. De oprichters hebben een duidelijke visie waar het naartoe zal groeien en hoe daar
te komen.

Wat levert het op?
✓ Een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt;
✓ Je begrijpt jouw markt, jouw klant en het probleem

wat je oplost met jouw innovatie en je hebt daar een
geschikt bedrijfsmodel voor;

✓ Een goed onderbouwde waardepropositie voor jouw
product of dienst; je weet hoe jij je onderscheidt in
de markt;

✓ Een duidelijke focus voor de richting die je op gaat
met jouw bedrijf; je weet wat je te doen staat
in de komende maanden;

✓ Je hebt een sterk verhaal die je goed kunt
overbrengen in een pitch;

✓ Je netwerk wordt aanzienlijk uitgebreid, vanaf dag 1.
Je bent onderdeel van een groot netwerk binnen de
provincie Noord-Holland. 

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/accelerator-23/


Wat wij bieden 
✓ Een gratis programma, wij vragen ook niet om payback of aandelen;
✓ Met twee-wekelijkse trainingen, coaching en voortdurende ondersteuning van experts uit

de praktijk ontwikkelen de deelnemers hun innovatie en organisatie door de ontwikkeling
van de mind-, skill- en toolset;

✓ Een leadcoach die jou drie maanden lang begeleidt en ondersteunt tijdens het
programma; 

✓ Het creëren van innovatieve producten en diensten in het domein van duurzame
innovatie die partners en klanten echt willen hebben; 

✓ Toegang tot een netwerk van aansprekende partners, bedrijven en experts. Een groot
netwerk van 100+ bedrijven, coaches, mentoren en investeerders is het gehele
programma betrokken;

✓ Exclusieve mogelijkheden om deel te nemen aan toonaangevende conferenties,
evenementen en industrie bijeenkomsten;

✓ De provincie Noord-Holland en vele andere (semi)overheden, corporate en industrie
partners zijn nauw betrokken bij dit programma waardoor samenwerkingen sneller en
beter tot stand kunnen komen;

✓ Inzicht in benodigde investering en mogelijkheid om aan te sluiten op verdere
financiering binnen de innovatie-instrumenten van de provincie Noord-Holland;

✓ Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na het traject in het GO!-NH
Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en events georganiseerd.

Hoe doe ik mee?
Lijkt het jou geweldig om mee te doen aan het GO!-NH Accelerator programma, maar zou je
graag nog iets meer informatie willen? Dan kun je ons bezoeken tijdens een van onze
introductiebijeenkomsten. Vervolgens kun je jouw onderneming aanmelden voor één of meer
programma’s. Aan het eind van de inschrijfperiode, vindt de preselectie plaats. Voor het
Accelerator programma zal een jury jouw inzending beoordelen op oa. potentie, het team en het
duurzaamheidsaspect. De 20 best geselecteerde teams gaan door naar de selectiedagen. Op
de laatste selectiedag worden de finale deelnemers voor de programma’s gekozen. Deze teams
gaan vervolgens het drie maanden durende versnellingsprogramma in. 

Houd tijdens de programma’s een tijdsbesteding van minimaal één dag per week aan om te
werken aan jouw bedrijf en innovatie.

Geschikt voor: mkb’ers en Early stage startups met een sterk en ervaren team
Kenmerkende vraag: Is mijn innovatie geschikt om de markt te betreden? 
Omzet (bedrijf/innovatie): n.v.t. (tot € 50 miljoen) *

* Omzet bedrijf/innovatie: minder dan 250 werknemers en hoogstens € 50 miljoen jaaromzet
(MKB-bedrijf). De omzet en bedrijfsvoering van de innovatie is een onderdeel van het bedrijf of
maakt – zoals bij een startup of scale-up – een groot gedeelte uit van de omzet en
bedrijfsvoering.

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/accelerator-23/
https://go-nh.nl/agenda/
https://go-nh.nl/inschrijfformulier/


Belangrijke data GO!-NH Accelerator 
Sluiting inschrijving: 30 januari 2023 voor 23.59 uur
Pre-selectie: Uiterlijk 13 februari hoor je of je door bent naar de selectie
Selectiedagen: 22, 23 en 24 februari 2023
Kickoff week: 13 tot en met 16 maart 2023
Accelerator: 29 maart t/m 16 juni 2023 (circa 10 workshopdagen en coaching)
GO!-NH On Stage: 15 juni 2023

Programma Accelerator 2023

Inschrijving
● Maandag 30 januari Sluiting inschrijving

Selectie
● Woensdag 22 februari Selectiedag 1 (met diner en mentoren)

Waarde propositie, Bleeding neck
● Donderdag 23 februari Selectiedag 2

Customer development, Pitchtraining, 
● Vrijdag 24 februari Final Selection day

Pitch Event voor de jury, definitieve selectie

Programma (bestaande uit dagen en dagdelen)
● Maandag 13 maart Kickoff dag 1

Agile en Lean Startup, Value proposition, Blue Ocean Strategy,
Werken aan je doelen

● Dinsdag 14 maart Kickoff dag 2
Customer Development, Jobs Based Thinking, Intro experiment design,
Organisatie-ontwikkeling

● Woensdag 15 maart Kickoff dag 3
Experiment Design 1

● Donderdag 16 maart Kickoff dag 4
Stakeholder management, Innovation process, Learnings en Goals,
Meet your leadcoach, Diner met alumni

● Woensdag 29 maart Workshop Impact Business Modelling, Donut Economie
● Woensdag 5 april Workshop Experiment Design
● Woensdag 12 april Expert Deep Dives
● Woensdag 19 april Workshop pitching + Content Marketing
● Woensdag 10 mei Opname pitch video groep 1
● Donderdag 11 mei Opname pitch video groep 2
● Woensdag 17 mei Finance workshop + Expert sessies
● Woensdag 24 mei Workshop Scale-up Play
● Woensdag 31 mei Handson hulp met Media
● Woensdag 7 juni Rehearsal GO!-NH On Stage 
● Donderdag 15 juni GO!-NH On Stage

** Meer informatie via de webpagina van GO!-NH Accelerator. **

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/accelerator-23/


GO!-NH Growth
Het GO!-NH Growth programma is voor mkb’ers en startups die zich in een verdere fase
bevinden. Zij hebben al tractie door omzet uit klanten en/of pilots. De onderneming wordt klaar
gemaakt voor groei dankzij een focus op herhaalbaarheid en schaalbaarheid van
product/service, businessmodel, team, infrastructuur, verkoop en organisatie. Er wordt gezocht
naar een ‘product-market fit’ en toegewerkt naar een ‘scale-up fit’.

Wat levert het op?
✓ Sneller en meer gefocust zoeken naar en vinden van een herhaalbaar en schaalbaar

businessmodel; 
✓ Bewijs dat er vraag naar het product of de dienst is in de markt; jouw product of dienst

voldoet duidelijk aan de behoeftes die de markt heeft; 
✓ Uitgewerkte groei-experimenten waarmee aangetoond kan worden dat de organisatie

klaar is voor groei; 
✓ Een organisatie met een sterk ontwikkeld team waarvan de interne processen zijn

ingericht om te kunnen opschalen; 
✓ Toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en experts op het gebied van

duurzame innovaties en groeiversnelling; 
✓ Exclusieve mogelijkheden om deel te nemen aan toonaangevende conferenties,

evenementen en industrie bijeenkomsten;
✓ De provincie Noord-Holland en vele andere (semi)overheden, corporate en industrie

partners zijn nauw betrokken bij dit programma waardoor samenwerkingen sneller en
beter tot stand kunnen komen;

✓ Inzicht in benodigde investering bij groei en mogelijkheid om aan te sluiten op verdere
financiering binnen de innovatie-instrumenten van de provincie Noord-Holland;

✓ Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na het traject in het GO!-NH
Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en events georganiseerd.

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/growth-23/#top


Wat wij bieden 
✓ Een gratis programma, wij vragen ook niet om payback of aandelen.
✓ Met (twee-)wekelijkse trainingen (8 workshop dagen), coaching en voortdurende

ondersteuning van experts uit de praktijk wordt inzicht gegeven in de gewenste
groeistrategie en bereiden we samen de groei voor.

✓ Een leadcoach die jou drie maanden lang begeleidt en ondersteunt tijdens het
programma. 

✓ Toegang tot een netwerk van aansprekende partners, bedrijven en experts. Een groot
netwerk van 100+ bedrijven, coaches, mentoren en investeerders is het gehele
programma betrokken.

✓ Exclusieve mogelijkheden om deel te nemen aan toonaangevende conferenties,
evenementen en industrie bijeenkomsten;

✓ De provincie Noord-Holland en vele andere (semi)overheden, corporate en industrie
partners zijn nauw betrokken bij dit programma waardoor samenwerkingen sneller en
beter tot stand kunnen komen;

✓ Mogelijkheid om aan te sluiten op verdere financiering binnen de innovatie instrumenten
van de provincie Noord-Holland.

Hoe doe ik mee?
Lijkt het jou geweldig om mee te doen aan het GO!-NH Growth programma, maar zou je graag
nog iets meer informatie willen? Dan kun je ons bezoeken tijdens een van onze
introductiebijeenkomsten. Vervolgens kun je jouw onderneming aanmelden voor één of meer
programma’s. Aan het eind van de inschrijfperiode, vindt de preselectie plaats. Voor het Growth
programma worden intakegesprekken gevoerd en na wederzijdse positief beoordeling mag je in
maart starten in dit programma.

Houd tijdens de programma’s een tijdsbesteding van minimaal één dag per week aan om te
werken aan jouw bedrijf en innovatie.

Geschikt voor: mkb’ers en Later stage startups met een innovatie in een groeifase 
Kenmerkende vraag: Hoe bereid ik mijn bedrijf voor om daadwerkelijk te gaan schalen? 
Omzet (bedrijf/innovatie): vanaf € 250.000,- (tot € 50 miljoen) *

* Omzet bedrijf/innovatie: minder dan 250 werknemers en hoogstens € 50 miljoen jaaromzet
(mkb). De omzet en bedrijfsvoering van de innovatie is een onderdeel van het mkb of maakt –
zoals bij een startup of scale-up – een groot gedeelte uit van de omzet en bedrijfsvoering.

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/growth-23/#top
https://go-nh.nl/agenda/
https://go-nh.nl/inschrijfformulier/


Belangrijke data GO!-NH Growth
Sluiting inschrijving: 24 januari 2023 voor 23.59 uur
Intakegesprekken: 6 t/m 8 februari 2023

Uiterlijk 13 februari hoor je of je door bent
Kickoff week: 14 tot en met 16 maart 2023
Accelerator: 29 maart tot en met 15 juni 2023

(circa 8 workshopdagen en coaching)
GO!-NH On Stage: 15 juni 2023.

Programma Growth 2022

Inschrijving
● Maandag 30 januari Sluiting inschrijving

Selectie
● Ma. 6 t/m wo. 8 februari Intakegesprekken met de kandidaat deelnemers

(per deelnemer: gesprek van ½ tot 1 uur)
Finale selectie

Programma (bestaande uit dagen en dagdelen)
● Dinsdag 14 maart Kickoff dag 1:

Growth Mindset + Strategy
Organization Setup

● Woensdag 15 maart Kickoff dag 2
Team Dynamics + Leadership

● Donderdag 16 maart Kickoff dag 3
Stakeholder management, Innovation process
Learnings & Goals
Meet your leadcoach en Diner met alumni

● Woensdag 29 maart Workshop Impact Business Modelling 
Workshop Donut Economie

● Woensdag 5 april Workshop Experiment Design (Optioneel)
● Woensdag 12 april Expert Deep Dives
● Woensdag 19 april Workshop pitching + Content Marketing
● Woensdag 10 mei Opname pitch video groep 1
● Donderdag 11 mei Opname pitch video groep 2
● Woensdag 17 mei Finance workshop + Expert sessies
● Woensdag 24 mei Workshop Dynamic Structure
● Woensdag 31 mei Handson hulp met Media
● Woensdag 7 juni Rehearsal GO!-NH On Stage 
● Donderdag 15 juni GO!-NH On Stage

** Meer informatie via de webpagina van GO!-NH Growth **

https://go-nh.nl/versnellingsprogrammas/growth-23/

