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Accelerator circulaire economie

Doe mee met de challenge en accelerator

De GO!-NH Accelerator versnelt MKB-bedrijven en startups. Nieuw 
denken, nieuwe vaardigheden en nieuwe partners zijn vereist. GO!-NH 
brengt relevante partijen bij elkaar om het ecosysteem in Noord-Holland 
op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie te 
activeren, te verbinden en te laten groeien. 

In een programma van drie maanden groeit een idee tot een bedrijf 
dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen. 
Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts uit 
de praktijk ontwikkel je je bedrijf. Hiermee maak je in enkele maanden 
stappen die je normaal gesproken in een jaar maakt. GO!-NH is een 
samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en Innomics.

Wat levert het op?
Een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt
•  Het creëren van innovatieve producten en diensten in het domein van 

circulaire economie die partners en klanten echt willen hebben;
•  Sneller en meer gefocust zoeken naar en vinden van een herhaalbaar 

en schaalbaar businessmodel;
•  Toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en experts op 

het gebied van circulaire economie;
• �Mogelijkheid� om� aan� te� sluiten� op� verdere� financiering� binnen� de�

innovatie-instrumenten van de provincie Noord-Holland.;
•  Een bedrag van €1.500,- bedoeld als procesgeld en kan worden 

gebruikt voor de validatie van ideeën/innovaties. Aan de deelnemers 
wordt een aanvullende eigen bijdrage van €500,- gevraagd

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 in.  
Kijk op www.go-nh.nl voor meer info.

Initiatiefnemers

GO!-NH is een innovatie- en accelerator pro gramma voor duurzame 
mobiliteit (voorjaar 2018 en 2019) en circulaire economie (najaar 2018 en 
2019) en is één van de MKB-innovatieinstrumenten van de provincie 
Noord-Holland. Andere instrumenten om innovatie te stimuleren, 
zijn het investerings  gereedprogramma PIM (www.pimnh.nl),  
Innovatiefonds� (financiering�proof-of-concept-fase)� en�de�MIT-subsidie-
regeling.  Initiatiefnemers Provincie Noord-Holland en Innomics werken 
samen aan de verschillende GO!-NH innovatieprogramma’s.
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Innomics organiseert innovatie en versnelling bij MKB bedrijven, 
grote ondernemingen, multinationals en industrieën. Top down, door 
middel van het faciliteren van innovatie strategie en het begeleiden 
van transformatie. Bottom up, door het concreet versnellen en 
innoveren van teams met een nieuwe skillset, mindset en toolset.  
Om zo effectiever en meer succesvol te kunnen innoveren en 
transformeren. Het team van Innomics heeft ruime ervaring met het 
organi seren van grootschalige nationale en internationale innovatie en 
accelerator programma’s. 

Meer weten?
Voor meer informatie: zie www.go-nh.nl of neem contact op met het 
GO!-NH team.

Jessica Schonewille

Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland

schonewillej@noord-holland.nl

André Knol

Initiatiefnemer GO!-NH. Partnerships/deelname corporate teams

a.knol@innomics.nl (+31) 06 5348 4753

Michiel de Klein

Programma GO!-NH. Deelname startups en MKB-bedrijven 

m.deklein@innomics.nl (+31) 06 5147 7789

Tine van Heerikhuize

Events, pers en communicatie GO!-NH 

t.vanheerikhuize@innomics.nl (+31)  06 24 88 70 27
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Parters GO!-NH Accelerator programma 

- Provincie Noord-Holland 
- Innomics 
- Rabobank 
- Amsterdam Economic Board 
- Startup in Residence 
- PIM  
- Innovatiefonds Noord-Holland 
- Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland 
- Gemeente Haarlemmermeer 
- MVO Nederland 
- Het Groene Brein 
- Circular Economy in Food  
- Noord-Holland Noord 
- IDEA 
- Hogeschool Inholland 
- Nederlands Investerings Agentschap 
- Techport 
- Gemeente Beverwijk 
- Gemeente Heemskerk 
- Gemeente Velsen 
- Ijmond Samenwerking 
- OV Ijmond 
- GreenBiz Ijmond 
- Beter Business 
- HBO Drechtsteden 
- ORAM 
- ECN 
- Blu Me 
- 3D Makers Zone 
- Spaarnelanden 
- Afvalzorg 
- NOS 
- ABN-Amro 
- CIRCL 
- Wintertaling 
- Boiler 
- PWN 
- ChasmGroup 
- FME 
- Institute for Future Of Living 
- Impact Hub 
- TUDelft 
- Het Nieuwe Warenhuis 
- AMS  
- Circle Economy 
- Sustainable Policy Lab 



- Circo 
- StartupDelta 
- Broedmachine 
- Pakhuis De Zwijger 
- Hilversum Mediastad 
- Media Perspectives 
- Innovation Exchange Amsterdam 
- Vrije Universiteit Amsterdam 
- Amsterdam UMC 
- Hogeschool van Amsterdam 
- Universiteit van Amsterdam 
- VU Medisch Centrum 
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