
De 28 ondernemers van GO!-NH Accelerator en Growth 2023 (in alfabetische volgorde):

Deelnemers GO!-NH Accelerator 2023 (A-Z)

Bison Club - Amsterdam
Bison Club (BC) maakt consumentengoederen van ingrediënten die anders weggegooid zouden
worden. Daarbij wordt groente en fruit gered van verspilling, en er speciaal gefocust op stromen die
extra gunstig zijn voor de consument, zoals vezels. 90% van alle Nederlanders krijgt te weinig
vezels binnen, Bison Club biedt deze juist aan in de vorm van een snack.

CircuLeren - Den Ilp
Inter Matter is dé tool die ontwerpers, architecten en bouwers helpt om duurzame materialen te
kiezen voor hun interieurbouw projecten. Voor elk materiaal hebben we nu het antwoord op de
vraag hoe duurzaam ze zijn. Van productie tot energieverbruik en biologische afbreekbaarheid.
Deze tool helpt je de eerste stap te zetten in duurzaam ontwerpen en daarom van grote invloed zijn
op circulaire ambities.

CortEnergy - Koedijk
CortEnergy heeft een nieuw type windturbine ontwikkeld mét het voordeel dat hij ongeveer de helft
minder hinder voor de omgeving oplevert dan conventionele windturbines. De nieuwe windturbines
zijn plaatsbaar op locaties waar normale turbines niet kunnen staan wegens de veroorzaakte
hinder. De nieuwe windturbine is bovendien ongeveer 4-10% energie-efficiënter.

EnergyKoNneX - Heiloo
EnergyKoNneX is een bedrijf dat zich richt op slimme energieoplossingen. Voor het particuliere
middensegment van automobilisten hebben zij een prototype ontwikkeld van een doe-het-zelf
budget balanceerkabel. De kabel heeft een balancerende functionaliteit over het stroomnet en kan
sneller laden dan een normale laadkabel. Deze laadkabel garandeert dat de stoppen er niet
uitvliegen en maakt de aanschaf van een laadpaal overbodig.

First 15 - Amstelveen
Na een ernstig ongeval is het essentieel om zo snel mogelijk te beginnen met levensreddende
handelingen. Daarmee red je het leven van het slachtoffer, of voorkom je blijvend letsel. Met de
First15 personal aid kit, kan iedereen, ook zonder of met weinig medische kennis, bij een ernstig
ongeval hulp bieden en het verschil maken tussen leven en dood.

Modair - Amsterdam
Modair biedt het ontwerp en aanbod van circulaire winkelinrichting door hang- en legmogelijkheden
te faciliteren. Hiermee biedt Modair een oplossing voor het Fast Furniture probleem in de
retailbranche.

Rator - Amsterdam
De Rator radiator is aangesloten op uw CV systeem en heeft een elektrische boosterfunctie
waarmee overtollig opgewekte energie van zonnepanelen of andere opwekkers gebruikt kan
worden om het huis warm te houden, of om in samenwerking met een warmtepomp te koelen. Dit
scheelt niet alleen op de gasrekening, maar helpt ook CO2 impact te verlagen.

http://www.bisonclub.nl/
https://circu-leren.nl/
http://cortenergy.nl
http://www.energykonnex.nl
http://www.first15.eu
http://www.modair.nl
http://www.rator.nl


Stichting Clean2Anywhere - Hoorn
Stichting Clean 2 Anywhere doet een knotsgek experiment. Ze bouwen een 17e eeuws fluitschip
op historische wijze, maar dan volledig uit afvalplastic. Een schip om de wereldzeeën te bevaren
voor eerlijke handel. Een ongemakkelijk avontuur waarmee ze overtuigingen en gewoontegedrag
omkeren om de vooruitgang naar een duurzame en inclusieve wereld te versnellen.

Deelnemers Partnerprogramma’s

Donut Deal Expertise Centrum - Amsterdam (deelnemer Donut Partnerprogramma)
Het Donut Deal Expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen Cocratos, coöperatie de
Groene Hub en coöperatie Energie Samen. Het bouwt voort op de kennis en ervaring die is
opgebouwd met de eerste ontwikkelde Donut Deals. Het Expertisecentrum Donut Deal ondersteunt
graag initiatieven met collectieve inkoop, slimme financieringsconstructies en
maatwerkoplossingen. Zij delen de kennis en maken een groot verschil met veel decentrale
kleinere partijen.

Leeflang Virtual Sports - Purmerend (deelnemer H20 Partnerprogramma)
Leeflang Virtual Sports biedt een unieke manier van sporten aan. Zij zoeken de verbinding tussen
gamen en sporten, waardoor zij het sporten (weer) leuk maken. Dit gebeurt aan de hand van
volledige persoonlijke begeleiding en het gebruik van Virtual Reality en Gaming. Een actieve en
gezonde leefstijl wordt gestimuleerd.

Dutch Carbon Consultants - Alkmaar (deelnemer Gemeente Alkmaar Partnerprogramma)
Voor ondernemers is het van belang om CO2 te verminderen. Dit kan bereikt worden wanneer de
uitstoot op bedrijfsniveau volledig geautomatiseerd kan worden. Dutch Carbon Consultants hebben
een tool ontwikkeld voor het automatiseren door middel van het scannen van facturen met Artificial
Intelligence en deze te koppelen aan de relevante emissiefactoren. Hiermee wordt het opmaken
van een volledige CO2-voetafdruk geheel geautomatiseerd.

Korenmolen 't Roode Hert - Alkmaar (deelnemer Gemeente Alkmaar Partnerprogramma)
Het beter positioneren van de 250 jaar oude molen als werkend monument en herkenbaar ijkpunt
in de samenleving. Dit door het ambachtelijk produceren van biologische en lokaal geteelde
granen. Voor het grootste deel zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier actief.

De Wereldkas & De Nieuwe Energie - Alkmaar (deelnemer Gemeente Alkmaar
Partnerprogramma)
De Wereldkas en de Nieuwe Energie werken samen aan stadsontwikkeling in Alkmaar met deze
plek in de Accelerator. De Wereldkas ontwikkelt zich tot circulaire, groene hotspot van Alkmaar. De
Nieuwe Energie is een tijdelijk laboratorium voor duurzame stadsontwikkeling. In het lab faciliteren
ze verbinding van mensen en ideeën, experimenteren ze met nieuwe duurzame oplossingen en
exposeren innovatiekracht van de stad.

http://www.clean2a.nl
https://groenehub.org/donut-deals/
http://www.leeflangvs.nl
http://www.dutchcarbonconsultants.nl
http://www.energievanalkmaar.nl


Deelnemers GO!-NH Growth 2023 (A-Z)

Better-E - Amsterdam
Better-E zet zich in om het eigenaren en gebruikers van batterij-elektrische voertuigen of grotere
batterijpakketten mogelijk te maken op een economische en milieuvriendelijke manier op te laden.

Billie Wonder - Amsterdam
Billie Wonder maakt een collectie premium en makkelijk te gebruiken wasbare luiers en
accessoires op basis van hennep. Wasbare luiers zijn niet nieuw, het gebruikte systeem, materiaal
en design echter wel.

Cirqlar B.V. - Andijk
Cirqlar produceert een biocomposiet gemaakt van 40% kunststof en 60% rijstvlies. Dit product is
circulair toe te passen na terugname van het product. Cirqlar maakt hier gevelbekleding en
vlonders van.

Ecostoof - Amsterdam
Met EcoStoof kan 30% energie voor koken bespaard worden. Het principe is eenvoudig: doe de
gewenste ingrediënten in een gewone pan, breng alles kort aan de kook en plaats daarna de
gehele pan in de EcoStoof, die gemaakt is van isolerende en verwarmt reflecterende materialen.
Het product werkt als een dikke jas voor de pan. Dankzij de isolerende werking blijft het voedsel zo
warm (tussen 70 en 100°C) dat het vanzelf verder gaart en zijn smaak behoudt. Zonder energie te
verbruiken, overkoken of verbranden.

EVTools - Amsterdam
EVtools biedt slimme software oplossingen en data die je grip geven op het plannen, realiseren en
beheren van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Drie softwaretools die je helpen om
kostenefficiënt de laadinfrastructuur te plannen, realiseren en beheren. Samen en apart van elkaar
krachtig en eenvoudig in gebruik.

Pretty Plastic B.V. - Amsterdam
Pretty Plastic ontwerpt en produceert circulaire bouwmaterialen voor toepassingen in gevels en
daken. Onze uit 100% gerecycled PVC vervaardigde tegels zijn prachtig vormgegeven, voldoen
aan alle veiligheidseisen, zijn eenvoudig te bevestigen en gaan een eeuwigheid mee.

RAB Groep - Oudeschild
RAB Bouwcenter is de meest duurzame bouwmaterialenhandel die niet aan greenwashing doet! Er
loopt een traject rondom circulaire bouwmaterialen, er komt een EV bakwagen voor
bouwmaterialen en er bestaat een samenwerking in tweedehands dakpannen.

Solarix - Weesp
Solarix ontwerpt, ontwikkelt en levert innovatieve gekleurde zonnepanelen en realiseert daarmee
mooie en duurzame energie-opwekkende gevels. Solarix heeft een unieke kleurtechnologie en
integraal montagesysteem ontwikkelt. Met de toepassing van onze panelen reduceren we de CO2
uitstoot in de gebouwde omgeving en versnellen we de energietransitie.

http://www.better-e.com
http://billiewonder.com
http://www.cirqlarconstruct.com
https://www.ecostoof.com/nl/
http://www.evtools.nl
http://www.prettyplastic.nl
http://www.solarix-solar.nl


Tex Tracer - Amsterdam
De textielindustrie moet veranderen: zowel wet- en regelgeving als de consument vraagt om
verduurzaming. Transparantie is de basis voor die verandering. Het tex.tracer platform helpt textiel
bedrijven, hun leveranciers en consumenten om betrouwbaar inzicht in de keten te krijgen zodat zij
kunnen acteren op basis van feiten.

Total HVAC Protection - Den Burg
Het verduurzamen van utiliteitsgebouwen gaat te langzaam. Per 01-10-2022 heeft 50% Kantoren
energielabel D, slechter of zonder energielabel. Door middel van het plaatsen en aansluiten van
zonnepanelen op en aan luchtbehandelingskasten vermindert de fossiele kilowattuur per m2 per
jaar en draagt de innovatie bij aan een beter energielabel.

Townmaking Mobility Hub (Deel corporatie) - Amsterdam
Townmaking Mobility Hub is een coöperatieve hub waarin een buurt zijn eigen mobiliteit
organiseert en de voertuigen in eigendom heeft. DEEL Corporatie runt nu de operatie van de hubs.

Vanguard Cleaning - Bentveld
Vanguard Cleaning biedt een milieuvriendelijk schoonmaakmiddel ter vervanging van aceton, maar
de mogelijke toepassingen voor het product zijn veel breder.

Deelnemers Partnerprogramma’s

Composite Cover Manufacturing (CCM) - Medemblik (deelnemer Investa Partnerprogramma)
CCM heeft voor de offshore windindustrie een innovatieve, kostenbesparende en volledig circulaire
composiet monopile hardcover ontworpen. De cover zorgt voor goede bescherming van de
monopile en biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor offshore werknemers. Door het
slimme ontwerp kan de cover worden aangepast naar de wensen van iedere klant.

Kesselaar - Alkmaar (deelnemer Gemeente Alkmaar Partnerprogramma)
Kesselaar & Zn zet zich in voor het verduurzamen van de de bouw. Zij werken met circulaire
bouwmaterialen en verminderen daardoor de uitstoot van CO2 in onderhoudsprocessen.

Fundamental Systems - Alkmaar (deelnemer Gemeente Alkmaar Partnerprogramma)
Schoon, natuurlijk en volledig organisch in alle opzichten, moleculaire waterstof- en
zuurstofsupplementen zorgen ervoor dat gewassen kunnen groeien in anders onproductieve
grond/substraat - waardoor miljoenen hectaren landbouwgrond opnieuw op de markt kunnen
komen en kunnen bijdragen aan het aanpakken van de opkomende wereldwijde problemen rond
voedselzekerheid.

http://www.tex-tracer.com
https://www.totalhvacprotection.eu/
https://www.townmaking.com/
https://ccm.works/
https://kesselaarenzn.nl/

