
 
 
GO!-NH is een innovatie- en accelerator programma voor duurzame mobiliteit en circulaire economie. 
 
GO!-NH Accelerator 
Provincie Noord-Holland en Innomics werken samen aan een versnellingsprogramma voor duurzame 
innovaties, genaamd: GO!-NH Accelerator en is één van de MKB-innovatie-instrumenten van 
Provincie Noord-Holland. Andere instrumenten om innovatie te stimuleren, zijn het 
investeringsgereedprogramma PIM (www.pimnh.nl), Proof of Concept fonds (in oprichting) en de MIT-
subsidieregeling.  
 
Het doel van GO!-NH is om in 2018 en 2019 in totaal vier versnellingsprogramma’s voor innovaties op 
de thema’s circulaire economie en duurzame mobiliteit te realiseren.  
Een viertal GO!-NH Accelerators worden georganiseerd in 2018 en 2019: 
 

1.   GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2018 

 Challenge (november 2017 – februari 2018) 

 Accelerator (maart 2018 – juni 2018 => Demo Day: medio juni 2018) 

  
2.   GO!-NH Accelerator Circulaire Economie 2018 

 Challenge (mei 2018 – juli 2018) 

 Accelerator (september 2018 – november 2018 => Demo Day: begin 

december 2018) 

 
3.   GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2019 

 Challenge (november 2018 – januari 2019) 

 Accelerator (februari 2019 – april 2019 => Demo Day: begin mei 2019) 

 
4.   GO!-NH Accelerator Circulaire Economie 2019 

 Challenge (april 2019 – juli 2019) 

 Accelerator (september 2019 – november 2019 => Demo Day: begin 

december 2019) 
 
De GO!-NH Accelerator versnelt MKB-bedrijven en startups. Nieuw denken, nieuwe vaardigheden en 
nieuwe partners zijn vereist: startups, innovatieve MKB-bedrijven, grote organisaties en instellingen. 
GO!-NH brengt alle relevante partijen bij elkaar om dit ecosysteem van duurzame innovaties te 
activeren, te verbinden en te laten groeien. In een programma van 3 maanden helpt GO!-NH de 
ondernemers van 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 
ontwikkelen de deelnemers hun bedrijf en innovatie. Hiermee maken de ondernemers in enkele 
maanden stappen die je normaal gesproken in een jaar worden gemaakt. Dit programma vindt op 
verschillende locaties plaats in Noord-Holland zodat de deelnemers kennis maken met het uitgebreide 
netwerk van actieve en relevante ondernemingen in Noord-Holland. 
 
Accelerator programma voor startups, innovatieve MKB bedrijven en grote organisaties 
Het Acceleratorprogramma stelt startups, innovatieve MKB bedrijven en innovatie teams van grote 
organisaties in staat om in korte tijd ideeën om te zetten naar nieuwe business modellen en 
versnelling te geven in customer- en product development om zo de time to market te verkorten. Wij 
richten ons op de teamsamenstelling, validatie van het product - door inzet van Lean Startup, 
Customer Development en Experiment Design - en het creëren van ideale omstandigheden en 
middelen om te teams te laten excelleren. Alleen dan is executie en scaling mogelijk en haalbaar. 
 
Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met experts mentoren en partners, zoals bedrijven en 
kennisinstellingen in de domeinen Circulaire Economie en Duurzame Mobiliteit en op het gebied van 
ideation, customer development, experiment design, lean startup, agile, business modelling, pitch 
training en financiering en dergelijke. Innomics heeft een zeer uitgebreid netwerk van experts, 
mentoren en investeerders in dit veld. 



 
Programma eerste ronde (GO!-NH Accelerator Duurzame Mobiliteit 2018) 

 Inschrijving Challenge 
Uiterlijk 14 februari 2018 om 23.59 uur. 

 

 Final Selection Days - 7 maart t/m 9 maart 2018 
De beste 20 teams ondergaan een driedaagse intensieve innovatiebootcamp, waarin je werkt 
aan jouw idee, propositie of de specifieke uitdaging. 

 

 Accelerator duurzame mobiliteit - maart t/m juni 2018 
Tijdens de Accelerator krijgen de teams ondersteuning van coaches en experts en doorloop je 
een intensief programma van workshops en deepdives. 
 

 Demo Day - 14 juni 2018 
De teams presenteren hun propositie en overtuigen hun investeerders, partners en launching 
customers. 

 
Doelgroepen en stakeholders GO!-NH 
Binnen het GO!-NH programma onderscheiden we de volgende stakeholders: 

 De potentiele deelnemers aan het programma (startups en MKB bedrijven). Voor de 
geselecteerde teams is het Accelerator programma kosteloos. 

 Een additionele groep van potentiele deelnemers aan het programma, buiten de 
werkingssfeer van de subsidieregeling (corporate innovatie teams en teams vanuit 
hogescholen en universiteiten, zoals de HvA, VU en UvA, Hogeschool InHolland). 

 De actief betrokken ondersteuners van het programma (mentoren, coaches, experts en 
corporate partners). 

 De belanghebbenden uit de sector en overheid (investeerders, innovatie Hubs, overheid, 
onderwijs en andere partijen uit het ecosysteem) die mogelijk als actief betrokken (als use 
case bedrijf) of als sponsor verbonden willen zijn aan dit initiatief – de bedrijven die dit initiatief 
een warm hart toedragen. 

 
Meer informatie 
Zie www.go-nh.nl of neem contact op met het team van Go!-NH: 

Martijn Lucas 
Initiatiefnemer vanuit Provincie Noord-Holland 
Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland 
lucasm@noord-holland.nl 

André Knol 
Initiatiefnemer vanuit Innomics 
Partners en deelname corporates 
a.knol@innomics.nl 
06 - 53 48 47 53 

Michiel de Klein 
Programma en deelname startups en MKB 
m.deklein@innomics.nl  
06 - 51 47 77 89 

Sofie Blom 
Events, pers en communicatie 
s.blom@innomics.nl 
06 - 49 59 54 80 
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