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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 technologie, idee of
innovatie tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen
de markt te bestormen en verder op te schalen. 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.;
• €1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen.

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

Programma Circulaire Economie 2019
14 Mrt 2019
Inschrijving
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving
gesloten

25-27 Sep 2019
Selectiedagen

7 Okt 2019
Start GO!-NH
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH
Demo Day

GO!-NH Inschrijving start 14 maart 2019
MKB-bedrijven, startups, studenten- en corporate innovatieteams zijn
uitgenodigd om hun innovatieve idee in te sturen. Uiterlijk 9 september
2019 om 23:59 uur moet jouw aanmelding binnen zijn. Een selecte groep
wordt uitgenodigd voor de selectie dagen.
Inschrijving gesloten: 9 september 2019 om 23:59 uur
Selectie dagen: 25, 26, 27 september 2019
De beste 20 teams worden uitgenodigd voor de selectiedagen van
twee ochtenden en een hele finale dag, waarin je werkt aan het idee
of de specifieke uitdaging. De waardepropositie wordt ontwikkeld met
behulp van Lean Startup, Customer Development, Business Modelling
en pitchtraining. De laatste dag presenteer je het idee aan een jury en
vindtdefinaleselectieplaats.
GO!-NH Accelerator circulaire economie: okt. 2019 t/m jan. 2020
De geselecteerde teams starten met een 4-daagse bootcamp op 7, 8,
9 en 10 oktober 2019 (ontwikkeling mind-, skill- en toolset). Tijdens de
Accelerator krijgen de teams ondersteuning van coaches en mentoren
en doorlopen een intensief programma van workshops en deep-dives
(iedere twee weken een dag) om de innovatie of het oorspronkelijke
idee verder uit te werken, te leren hoe je kunt experimenteren en het
product of de dienst op een iteratieve wijze te ontwikkelen, bouwen
en in de markt te valideren. De workshops worden op aansprekende
locaties georganiseerd zodat je direct in contact komt met belangrijke
stakeholders, potentiële partners en launching customers.
GO!-NH Demo Day: 16 januari 2020
Tijdens Demo Day - onderdeel van de Week van de Circulaire Economie
- presenteren de teams hun propositie en overtuigen hun investeerders,
partners en launching customers. Demo Day biedt daarnaast de
mogelijkheid om successen en learnings te delen en experts te spreken
ter voorbereiding op verdere groei en opschalen.
GO!-NH Alumni-programma
Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na Demo Day
in het Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en
events georganiseerd. Het Alumni-programma heeft ten 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-programma 37 teams.

Thema's GO!-NH en additionele
regionale en industrie challenges
Het GO!-NH programma is primair een programma om de economie in
Noord-Holland te stimuleren. Er wordt gefocust op sectoren en netwerken
zoals: bouw, beton, chemie, fashion, agri & food, verpakkingsmateriaal,
handel en horeca
Binnen het programma is er ruimte voor specifieke challenges, deze
worden uitgeschreven door de provincie, gemeenten, regio’s of grote
organisaties. Momenteel hebben we een groot aantal additionele
Challenges, waaronder van Techport in samenwerking met Rabobank
gericht op een duurzame maakindustrie, gemeente Hilversum in
samenwerking met een groot aantal toonaangevende mediabedrijven
gericht op het verduurzamen van media en de provincie Noord-Holland
gericht Natuurinclusieve Landbouw, een Circulaire Design Challenge
en natuurlijk de 10 plekjes die te vergeven zijn aan bedrijven gericht op
Circulaire Economie.
Minimaal 15 bedrijven en innovaties zullen worden geselecteerd - uit een
groep van over de 100 initiatieven - die uiteindelijk deelnemen in deze
editie van GO!-NH.
In de bijlage en op de website zijn alle Challenges beschreven.

CIRCULAIRE
ECONOMIE
De thema’s voor de ontwikkeling van circulaire economie zijn:
- AFVAL ALS GRONDSTOF
- ENERGIE
- BIOBASED SOLUTIONS
- CIRCULAIRE ECONOMIE IN INDUSTRIE
- NIEUWE VERDIENMODELLEN
- MODULAIR ONTWERP

Regionale en industrie challenges:
- GO!-NH
- CHALLENGE GREEN DEAL MEDIA HILVERSUM
- TECHPORT CHALLENGE DUURZAME MAAKINDUSTRIE
- CHALLENGE NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
- CIRCULAIRE DESIGN CHALLENGE
- EN MOGELIJK MEER CHALLENGES ...

www.go-nh.nl

Ik geloof dat innovatieprogramma’s zoals de
GO!-NH Accelerators de nieuwe norm worden
om snel ideeën vorm te geven rond de markt,
technologie en producten om deze klaar te
stomen voor ‘next-level’ investeringen.
WILCO SCHOONDERBEEK, SENIOR INVESTMENT MANAGER,

Het GO!-NH accelerator-programma is confronterend en maakt korte metten met onze
aannames. Een team van ervaren coaches
brengt ons de technieken bij om te opereren als
een wendbare start-up die mobiliteitsproducten
levert die een serieuze bijdrage leveren aan het
verbeteren van de leefbaarheid, gezondheid en
bereikbaarheid van Haarlem.
MARTIN ZEVENBERGEN, FOUNDER TRIPMANAGER EN PROJECT LEAD
SPAARNELANDEN IZOOF PUBLIC DRIVE

Deelname aan het GO!-NH programma was
voor ons een vliegende start. Door het grote
netwerk aan experts en potentiële partners
hebben wij onze propositie snel kunnen testen
en verbeteren.
BARTVERWEIJEN,MEDE-OPRICHTERVANZOEVCITY

Introductiebijeenkomsten
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductiebijeenkomsten. Meer
informatie over de events en introductiebijeenkomsten vind je op de
website van GO!-NH www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of neem
contact op met het GO!-NH team.
17 april 2019

CIRCL in Amsterdam

15 mei 2019

IDEA in Alkmaar

29 mei 2019

Mediacentrum in Hilversum

20 juni 2019

Demo Day Accelerator duurzame mobiliteit.
Locatie volgt en datum onder voorbehoud.

27 juni 2019

Beeld en Geluid in Hilversum

5 september 2019

Blu-Me in Hoofddorp

Initiatiefnemers

GO!-NH is een innovatie- en accelerator programma 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

investeringsgereedprogramma

PIM

(www.pimnh.nl),

Innovatiefonds (financiering proof-of-concept-fase) en de MIT-subsidieregeling. Initiatiefnemers Provincie Noord-Holland en Innomics werken
samen aan de verschillende GO!-NH innovatieprogramma’s.

Inn mics
Enterprise
Accelerator

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
organiseren 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

Partners
Inn mics
Enterprise
Accelerator

Media Groen

IXA is het valorisatie
centrum voor:

www.go-nh.nl
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Media Groen

DOE MEE MET DE CHALLENGE
GREEN DEAL MEDIA HILVERSUM
Voor de komende Accelerator Circulaire Economie 2019 nodigen
we MKB-bedrijven, startups en andere innovatieve organisaties
uit voor dit versnellingsprogramma, met een Challenge specifiek
gericht op het verduurzamen van Media in Hilversum. De Challenge
Green Deal Media Hilversum is bedoeld om de mediabedrijven in
de regio Hilversum te activeren en te faciliteren met innovaties in
samenwerking met MKB-bedrijven en startups om daarmee hun
duurzame doelstellingen te behalen.
We dagen innovatieve MKB-bedrijven , startups, scale-ups en innovatie
teams van kennisinstellingen en multinationals uit om innovaties en
oplossingen (verder) te ontwikkelen om Hilversum en het Mediapark
duurzamer te maken. De meest veelbelovende 6 teams worden
uitgenodigd voor de Selectie Dagen van GO!-NH Challenge Green Deal
Media Hilversum op 23 t/m 25 september 2019. Eén team word als winnaar
geselecteerd. Voor de winnaar van de Challenge Green Deal Media
Hilversum stelt de gemeente Hilversum de deelname aan een intensief
innovatieprogramma beschikbaar: Deelname aan de GO!-NH Accelerator
en een stimuleringsbijdrage van € 1.500,-. Tijdens de Accelerator krijgen
de teams ondersteuning van coaches en experts en doorlopen een
intensief programma van workshops en deepdives.
Wat levert je dit op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen.
• Je hebt een innovatie die écht bij gaat dragen aan een duurzaam
Mediapark en gemeente Hilversum.
• Je hebt toegang tot het netwerk van experts, potentiële partners en
investeerders gericht op de mogelijkheden voor het verduurzamen
van deze regio.

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/greendealmedia2019
voor meer informatie.

Programma Green Deal
Media Hilversum 2019
6 mei 2019
Inschrijving
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving
gesloten

23-25 Sep 2019
Selectiedagen

7 Okt 2019
Start GO!-NH
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH
Demo Day

Thema’s
De gemeente Hilversum zoekt duurzame oplossingen voor mediabedrijven
op en om het MediaPark, met de volgende thema’s:


NEP / Beeld
en Geluid /
AVROTROS /
NOS

Energiemanagement
Het aanleggen van een smart grid om een optimale
dienst te leveren op het gebied van energie backup en
noodstroomvoorziening, peak shaving, laden van auto's
met een hoge betrouwbaarheid. Hoe kunnen het Media
Park en mediabedrijven in de stad hiermee de duurzame
batterij• voor zichzelf en de andere bedrijven en de stad
Hilversum zijn?



Energiebronnen te over
Op het MediaPark en bij mediabedrijven elders, is
steeds meer ‘warmte’, veel ‘koeling’, en het grootste

VPRO / NEP /
Beeld en
Geluid / NTR /
AVROTROS /
Talpa



dakoppervlak van Hilversum en omstreken. Hoe kunnen
deze bronnen met vernieuwende business cases en
technieken optimaal ingezet worden?
Duurzaam produceren
Hoe

kan

de

media-industrie

innovatiecentrum
Chain / NTR /
M-Gebouw



voor

in

duurzame

Hilversum

een

mediaproducties

inrichten. Als kennis- en contactcentrum voor ‘Albert’,
verbruiksmetingen, calculaties, en innovaties.

You gotta move!
Media maken is mensenwerk, op kantoor, op locatie, met
spullen, met publiek. Hoe maken we het pendelvervoer

NEP / Chain /
Talpa / NTR /
M-Gebouw

voor producties duurzamer. Van deelfiets, Pendelbus tot
Elfstedentocht. Elektrisch, met Blauwe Diesel of via de
Cloud?



Sluiten afvalkringloop
Hoe kunnen we de afvalverwerking op het MediaPark of in
de stad verbeteren. Denk hierbij aan concrete innovaties,

Beeld en
Geluid / Talpa /
EO / NTR / NEP

oplossingen en samenwerking voor gescheiden ophalen
en verwerken van afval. Wat is er voor nodig om dit snel,
effectief en beter te doen?

www.go-nh.nl/greendealmedia2019
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Natuurinclusieve Landbouw
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DOE MEE MET DE CHALLENGE
NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW VAN
DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND!
Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in de provincie natuurinclusief is en dus
bijdraagt aan behoud en versterken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit op en rond het bedrijf.
Gezocht: Innovatieve MKB-bedrijven, boerenbedrijven, startups
en scale-ups met innovaties in natuurinclusieve landbouw.

Het moet MKB-bedrijven en grondgebonden boerenbedrijven helpen
in het ontwikkelen en in de praktijk of op de markt brengen van hun
innovaties en vooral een brede groep innovatieve bedrijven aanspreken.
Daarmee wil de provincie duurzaam ondernemerschap bevorderen. Het
gaat hier bijvoorbeeld om nieuwe verdienmodellen waarbij biodiversiteit,
bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit centraal staan, zoals bijvoorbeeld
in de kringlooplandbouw.
Wat levert je dit op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen. De deelnemers dienen zelf ook Euro 500,- besteden aan de
ontwikkeling van de innovaties, marktvalidatie of een andere vorm van
expertise of technologie.
• Je hebt toegang tot het netwerk van experts, potentiële partners en
investeerders gericht op de mogelijkheden voor het verduurzamen
van deze sector in deze regio.

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/nil2019 voor meer
informatie.

Programma Natuurinclusieve
Landbouw 2019
1 mei 2019
Inschrijving
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving
gesloten

25-27 Sep 2019
Selectiedagen

7 Okt 2019
Start GO!-NH
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH
Demo Day

De meest veelbelovende 4 tot 8 teams worden uitgenodigd voor de
Selectie Dagen van GO!-NH Challenge Natuurinclusieve Landbouw
op 25 t/m 27 september 2019. Minimaal één team wordt als winnaar
geselecteerd. Het winnende team van de Challenge Natuurinclusieve
Landbouw vormt samen met de 10 geselecteerde teams vanuit GO!-NH
een groep van innovators die de GO!-NH Accelerator ondergaan.
Er is behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die voor de
landbouw bijdragen aan het milieu, de bodem, de natuur en voor de
agrarische ondernemer zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de
richtingen die hieraan kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een
weg om de landbouw ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht
voor een veilige en hoogwaardige voedselproductie met minder
milieudruk, meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap en water
en verbetering van de biodiversiteit.

Thema’s



Natuurinclusieve verdienmodellen
Nieuwe verdienmodellen voor grondgebonden landbouwbedrijven.



Samenwerking in de landbouwketen
Natuurinclusieve landbouw innovaties met samenwerking in de keten (‘van grond tot mond’).



Game on
Innovaties, initiatieven en een competitie (data, games,
community)

om

boerenbedrijven

te

stimuleren

Natuurinclusieve Landbouw in te zetten.



Boer zoekt technologie
Innovaties en technologie die boerenbedrijven ondersteunen bij natuurinclusieve landbouw. Denk hierbij ook
aan bijvoorbeeld het ombouwen van bestaand materieel en machines.

www.go-nh.nl/nil2019
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Challenge duurzame maakindustrie
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De Techport Challenge Maakindustrie 2019 is een samenwerking tussen
Techport, Rabobank, IJmond Samenwerking, GO!-NH, provincie NoordHolland en Innomics Enterprise Accelerator.

Doe mee met de Techport
Challenge Maakindustrie 2019
Techport organiseert een Innovation Challenge gericht op maak- en
onderhoudsindustrie. We dagen innovatieve MKB-bedrijven, startups,
scale-ups en innovatie teams van kennisinstellingen en multinationals
uit om innovaties en oplossingen (verder) te ontwikkelen om de
maakindustrie in de IJmond en Noord-Holland smarter te maken. Voor
de winnaar van deze Innovation Challenge stellen Techport en Rabobank
de deelname aan een intensief innovatieprogramma beschikbaar:
GO!-NH/Techport Accelerator. Ook ontvangt het winnende team
€ 1.500,- startkapitaal.
Wat levert je dit op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Challenge extra
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen. De deelnemers dienen zelf ook minimaal € 500,- te besteden
aan de ontwikkeling van de innovatie, de marktvalidatie of een andere
vorm van expertise of technologie.
• Je hebt een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt.
• Je creëert innovatieve producten en diensten voor een moderne maakindustrie, die partners en klanten echt willen hebben.
• Je zoekt en vindt sneller en meer gefocused een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel.
• Je krijgt toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en
experts vanuit Techport, Rabobank en in deze regio op het gebied van
maak en smart maintenance.
• Jekuntmogelijkaansluitenopverderefinancieringvanonderandere
de provincie Noord-Holland en in de regio IJmond.

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/techport2019 voor meer informatie.

Programma Techport Challenge 2019
1 mei 2019
Inschrijving
geopend

9 Sep 2019
Inschrijving
gesloten

25-27 Sep 2019
Selectiedagen

7 Okt 2019
Start GO!-NH
accelerator
programma

16 Jan 2020
GO!-NH
Demo Day

Inschrijving van deze editie van de Techport Challenge is uiterlijk
9 september 2019 om 23.59 uur. De beste of meest veelbelovende
5 teams worden uitgenodigd voor de Selectie Dagen van GO!-NH/
Techport Challenge op 25, 26 en 27 september 2019. Minimaal één team
(of mogelijk twee teams) wordt als winnaar geselecteerd. Ook ontvangt
dit winnende team € 1.500,- startkapitaal van Rabobank. Het winnende
team van de Techport Challenge vormt samen met de 10 geselecteerde
teams vanuit GO!-NH en de andere challenges een groep van innovators
die de GO!-NH Accelerator ondergaan. Tijdens de Accelerator krijgen de
teams ondersteuning van coaches en experts en doorlopen een intensief
programma van workshops en deepdives.

Thema’s Techport Challenge
Maakindustrie 2019
Innovaties die ons helpen meer toekomstbestendig en circulair te worden,
kunnen zich richten op verschillende thema’s binnen dit vraagstuk:
- Circulaire oplossingen
- Smart industry (ICT oplossingen in productieprocessen)
- Toepassing van big data in productieprocessen
- Smart maintenance
- Slimme meet- en testopstellingen
- Innovatieve samenwerkingsmodellen
- Nieuwe businessmodellen (van producten naar diensten)

Over Techport
In 2030 is Techport dé excellente economische regio van de Nederlandse
maak- en onderhoudsindustrie. Om dat te bereiken creëert zij een sterk
regionaal ecosysteem van ondernemers, onderwijs en overheid die
samenwerken om tot een toekomstbestendige en duurzame maak- en
onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te komen, met
de IJmond als de kern. Techport werkt met haar partners samen aan een
gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en
voldoende talent. Het zorgen voor synergie en samenhang is de kerntaak
van Techport.

Meer weten?
Kom langs tijdens de Techport Challenge kickoff in samenwerking
met Techport, Rabobank IJmond en haar partners. Ook krijg je meer
informatie, inspiratie en ervaringen tijdens de vele andere GO!-NH
introductie bijeenkomsten op verschillende locaties in de IJmond en
Noord-Holland. Voor meer informatie, en events: zie www.go-nh.nl en
www.go-nh.nl/Techport2019, aanmelden via eventbrite of neem contact
op met het GO!-NH team.
www.go-nh.nl/techport2019
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DESIGN CHALLENGE

€

Circulaire Relatiegeschenken

DOE MEE MET DE CHALLENGE
CIRCULAIRE RELATIEGESCHENKEN
VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND!
De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat
betekent niet alleen dat we met anderen stappen proberen te
maken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen,
maar zelf ook aan de slag gaan. Eén van de manieren waarop we dat
doen is door circulair in te kopen. We gaan daarom het huidige relatiegeschenkenpakket vervangen voor circulaire relatiegeschenken.
Gezocht: startups, scale-ups, gevestigde bedrijven,
designstudio’s en ontwerpbureaus met een interessant
en verrassend ontwerp of al bestaand circulair product
als relatiegeschenk van de provincie Noord-Holland.
Wild card voor GO!-NH voor deelnemende ondernemers aan Design
Challenge Circulaire Relatiegeschenken
Met de Design Challenge dagen we startende en gevestigde bedrijven
en ontwerpers uit om met circulaire producten te komen voor het relatiegeschenkenpakket van de provincie Noord-Holland. Bovendien komt
één van deze bedrijven in aanmerking voor deelname aan de GO!-NH
Accelerator circulaire economie 2019.
Wat levert de GO!-NH Accelerator op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Wildcard extra
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatieve idee/product
verder te ontwikkelen.
• De provincie heeft een netwerk van samenwerkingspartners en
werkt samen met gemeenten om gezamenlijk circulair in te kopen.
Check deze flyer en de website voor meer informatie over deze wildcard
van de GO!-NH Accelerator circulaire economie 2019.

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online
in voor de deelname aan de GO!-NH
Accelerator circulaire economie 2019.

Kijk op www.go-nh.nl/WildcardDesignChallengeCirculair2019
voor meer informatie en inschrijving.

Wildcard GO!-NH Accelerator Circulaire Economie 2019
Alle inzendingen van de ‘Circulaire Design Challenge Relatiegeschenken’
maken ook kans om geselecteerd te worden voor de GO!-NH Accelerator
Circulaire Economie 2019. De provincie heeft minstens één plek (wildcard)
gereserveerd speciaal voor bedrijven, die zich inschrijven voor de Circulaire
Design Challenge Relatiegeschenken.
Dus de mogelijkheid voor twee vliegen in één klap:
1. meerjarige samenwerking met de provincie Noord-Holland én
2. versnellings- en groeiprogramma voor jouw onderneming!
Er zijn twee categorieën: bestuurlijke en niet-bestuurlijke
relatiegeschenken.



Bestuurlijke relatiegeschenken
We zijn namens provincie Noord-Holland op zoek naar
bestuurlijke relatiegeschenken in twee prijsklassen: 2
à 3 producten tot € 50,- en 3 à 4 producten tot € 200,-.
Deze relatiegeschenken komen in aanmerking voor de
Circulaire Design Challenge Relatiegeschenken én het
versnellings- en groeiprogramma van GO!-NH.



Niet-bestuurlijke relatiegeschenken
Naast de bestuurlijke relatiegeschenken heeft de
provincie Noord-Holland natuurlijk ook nog andere
relatiegeschenken. Dit zijn relatiegeschenken die
worden gebruikt bij evenementen en bijeenkomsten.
Voorbeelden hiervan zijn notitieblokken, pennen,
conferentietassen en paraplu’s, waarvan er in totaal
ongeveer 3.000 tot 3.500 stuks van worden afgenomen.
Ook dit pakket wil de organisatie vervangen voor
circulaire relatiegeschenken. Denk hierbij aan
geschenken van € 0,50 tot € 45,00.
Deze categorie dingt niet met het ontwikkelbudget
van de Design Challenge, maar maken wel kans om
geselecteerd te worden voor de GO!-NH Accelerator
Circulaire Economie. Geschikte geschenken worden
later benaderd voor een inkoopronde voor nietbestuurlijke geschenken. Mooie kans om hiervoor alvast
in the picture te komen!

Hebben jullie een geschikt circulair geschenk en wil je als onderneming
ondersteund worden bij de ontwikkeling van duurzame innovaties en
groei? Dan horen we daar graag van.

www.go-nh.nl/WildcardDesignChallengeCirculair2019

