
 

 
GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020 
Ben je een MKB-bedrijf, startup of studenten- en corporate innovatieteam met een oplossing             
binnen het domein van circulaire economie, energietransitie, duurzame mobiliteit, en/of          
natuurinclusieve landbouw? Meld je dan aan voor GO!-NH voorjaar 2020! 
 
Het programma stelt innovatieve MKB-bedrijven, startups, scale-ups en innovatieteams van          
grote organisaties in staat om in korte tijd ideeën om te zetten naar nieuwe              
businessmodellen en versnelling te geven aan customer- en product development. Met           
trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts ontwikkel je in drie maanden            
jouw innovatie en bedrijf. 
 
Programma GO!-NH voorjaar 2020 

Schrijf je uiterlijk 13 Feb 2020 online in via het inschrijfformulier. 
 
Download de flyer hier.  
 
Bekijk de promo video voor de Accelerator hier. 
 
 

https://go-nh.nl/inschrijfformulier/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2020/01/go-nh-asi-2020-a3-printdoc.pdf
https://vimeo.com/383708378


 

 
Introductiebijeenkomsten 
Je bent welkom om langs te komen op een van de GO!-NH Introductiebijeenkomsten. Hierbij              
ervaar je op een interactieve manier wat GO!-NH voor je kan betekenen. Samen met andere               
ondernemers en innovatieteams maak je kennis met het team en hoor je van (oud)              
deelnemers wat het programma hen gebracht heeft. Aanmelden kan via Eventbrite. 
 

● 3-7 februari - Week van de Circulaire Economie, Aanwezig op verschillende locaties 
● 10 februari - IDEA, Alkmaar - Aanmelden 
● 11 februari - Provincie Noord-Holland, Haarlem - Aanmelden 

 
 
Doe mee met de Regionale en industrie 
Challenges! 
In samenwerking met de Provincie     
Noord-Holland, verschillende gemeenten,   
bedrijven en publieke organisaties worden er      
additionele regionale en industrie Challenges     
georganiseerd. Minimaal 10 plekken zijn     
beschikbaar voor de GO!-NH Accelerator.     
Maar dankzij de samenwerkingen met onder      
andere Techport, Rabobank en de provincie      
Noord-Holland zijn er minimaal 5 extra plekken       
beschikbaar gesteld voor deelnemende teams.  
 
Check www.go-nh.nl/accelerators voor meer    
actuele informatie over deze Challenges. 
   

https://gonh2020-10feb.eventbrite.nl/
https://gonh2020-11feb.eventbrite.nl/
https://gonh2020-11feb.eventbrite.nl/
http://www.go-nh.nl/accelerators


 

 
GO!-NH Accelerators  
GO!-NH is een versnellingsprogramma voor ondernemers,      
innovatieve MKB en grote bedrijven en instellingen die het         
verschil gaan maken in circulaire economie, energietransitie en        
duurzame mobiliteit in Noord-Holland en daarbuiten. In een        
programma van drie maanden werken tien teams, aangevuld        
met teams uit regionale en industrie Challenges, aan het         
versneld ontwikkelen van innovatieve oplossingen die bijdragen       
aan een vitaal innovatie ecosysteem. 
 
GO!-NH Accelerator circulaire economie (2019/2020)  
De zestien teams van GO!-NH Accelerator circulaire economie        
sloten op 23 januari 2020 hun Accelerator af met GO!-NH On           
Stage tijdens het NE20 festival in de Beurs van Berlage in           
Amsterdam. De hele dag stond in het teken van het stimuleren           
van een nieuwe economie. De teams presenteerden hun        
bedrijven op het podium en waren aanwezig op de beursvloer.          
Met zo’n 1.000 bezoekers, was dit een unieke kans om hun           
initiatieven te presenteren en hun netwerk te verbreden.  
 
Maak kennis met de teams van GO!-NH CE2019. 

 
GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit (voorjaar 2019)  
Na drie maanden accelereren was het dan zo ver.. in de week van 17 tot en met 21 juni vond                    
Demo Week plaats tijdens WeMakeThe.City. De teams van GO!-NH Accelerator duurzame           
mobiliteit 2019 en verschillende GO!-NH Alumni stonden op het podium van verschillende            
events. Als klapstuk vond er op 20 juni Demo Day plaats, waarmee de derde editie van het                 
Accelerator programma succesvol werd afgesloten.  
 
Maak kennis met de teams en bekijk de aftermovie van Demo Day. 
   

https://go-nh.nl/accelerators/circulaire-economie-2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2020/01/ace-2019-a3-single-page.pdf
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2020/01/ace-2019-a3-single-page.pdf
http://www.ne20.nl/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/11/ace-2019_single-page.pdf
https://go-nh.nl/accelerators/duurzame_mobiliteit_2019/
https://go-nh.nl/accelerators/duurzame_mobiliteit_2019/
https://go-nh.nl/wp-content/uploads/2019/07/over-teams-dm19.pdf
https://vimeo.com/347285248


 

 
GO!-NH Accelerator circulaire economie (2018/2019) 
Met pitches, interviews, mini-masterclasses en deep dives sloten de 16 teams van de             
GO!-NH Accelerator circulaire economie 2018 de Week van de Circulaire Economie af. In het              
circulaire ABN Amro Paviljoen CIRCL op de Zuidas bruiste het van de circulaire business              
ideeën! De teams namen de 200 gasten - innovators, beleidsmakers en investeerders - mee              
in hun ontwikkeling van de afgelopen 3 maanden, In deze periode werkten ze aan hun               
propositie, groei, ambitie en uitdagingen.  
Lees hier meer over de teams en bekijk de aftermovie van Demo Day. 

 
GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit (voorjaar 2018) 
De eerste editie van GO!-NH was in het voorjaar 2018 en gericht op duurzame mobiliteit: 
GO!-NH Accelerator duurzame mobiliteit 2018. Demo Day was hiervan het afsluitende event. 
Even wat cijfers: op 14 juni 2018 waren er maar liefst 24(!) innovaties met 200 bezoekers in 
de 3D Makers Zone, te Haarlem. Dit was ‘Innovating mobility 2018 Demo Day’ van GO!-NH, 
samen met provincie Noord-Holland en Innomics en tientallen partners, waaronder Techport, 
Rabobank en de Amsterdam Economic Board.  
Bekijk hier de aftermovie. 

 
GO!-NH Alumni-programma  
Alle deelnemers van GO!-NH worden uitgenodigd voor het GO!-NH Alumni-programma. Op           
regelmatige basis worden ‘meet-ups’ georganiseerd met experts uit het netwerk. Het           
alumni-programma heeft tot doel om de groep van transitiemakers groter, hechter en sterker             
te maken. Zodoende wordt het ecosysteem opgebouwd, uitgebreid en verder geactiveerd.           
Inmiddels telt het Alumni-netwerk maar liefst 52 bedrijven en meer dan 60 partner             
organisaties. GO!-NH is een samenwerking tussen Provincie Noord-Holland en Innomics. Op           
de website van GO!-NH lees je meer hierover.  

https://go-nh.nl/accelerators/circulaire_economie_2018/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Februari_2019/Teams_GO_NH_ronden_Accelerator_Circulaire_Economie_succesvol_af/GO_NH_deelnemers.pdf
https://player.vimeo.com/video/326540940
https://go-nh.nl/accelerators/duurzame_mobiliteit_2018/
https://vimeo.com/277645947
https://go-nh.nl/about/#initiatiefnemers

