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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. In het najaar draait 
dit programma om circulaire economie en is voor 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 ga je 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 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 je dit 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 

instrumenten van de Provincie Noord-Holland.

Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 
online 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.

micsInn   
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. En 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.

Martijn Lucas
Initiatiefnemer GO!-NH. Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland 
lucasm@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

Sofie Blom
Events, pers en communicatie GO!-NH 
s.blom@innomics.nl (+31) 06 4959 5480

Partners

micsInn   

IXA is het valorisatie 
centrum voor:

zie 

bijlage

10 Teams GO!-NH Accelerator
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GO!-NH Inschrijving Challenge: 5 april 2018
MKB-bedrijven, startups, studenten- en corporate innovatieteams zijn 
uitgenodigd om hun innovatieve idee in te sturen. Uiterlijk 11 september 
2018 om 23:59 uur moet jouw aanmelding binnen zijn. Een selectie 
wordt uitgenodigd voor de selectie dagen.

Inschrijving gesloten: 11 september 2018 

Selectie dagen: 3 t/m 5 oktober 2018
De beste 20 teams worden uitgenodigd voor een driedaagse intensieve 
innovatiebootcamp, waarin je werkt aan het idee of de specifieke 
uitdaging. De waardepropositie wordt ontwikkeld met behulp van Lean 
Startup, Agile, Customer Development en Business Modelling. Aan het 
einde van de driedaagse presenteer je het idee aan een jury en vindt de 
finale selectie plaats.

GO!-NH Accelerator: oktober t/m januari 2019
De 10 winnende teams starten met een 4-daagse bootcamp (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 om het oorspronkelijke idee te 
kunnen uitwerken, 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: 18 januari 2019
Tijdens demo day presenteren de teams hun propositie en overtuigen 
hun investeerders, partners en launching customers. DemoDay 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: na 18 januari 2019
Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na DemoDay in het 
Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en events 
georganiseerd. Het Alumni-programma heeft ten doel om deze groep 
van transitiemakers groter, hechter en sterker te maken. Zodoende wordt 
het ecosysteem opgebouwd, uitgebreid en verder geactiveerd.

Programma Circulaire Economie 2018

Introductie bijeenkomsten
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductie bijeenkomsten op 
verschillende locaties in Noord-Holland. Voor meer informatie, events en 
introductiebijeenkomsten: zie www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of 
neem contact op met het GO!-NH team.

wo 18 april  Pharos gebouw, Hoofddorp
wo 2 mei 3D Makers Zone, Haarlem 
wo 16 mei CIRCL, Amsterdam
wo 30 mei Mediacentrum, Hilversum 
do 14 juni 3D Makers Zone, Haarlem 
   DemoDay Accelerator Duurzame Mobiliteit 2018
do 5 juli Arendshoeve, Aalsmeerderbrug
di  4 september Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

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,

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. 

BART VERWEIJEN, MEDE-OPRICHTER VAN ZOEV CITY

Het GO!-NH accelerator-programma is con fron-
terend 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
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GO!-NH Inschrijving Challenge: 5 april 2018
MKB-bedrijven, startups, studenten- en corporate innovatieteams zijn 
uitgenodigd om hun innovatieve idee in te sturen. Uiterlijk 11 september 
2018 om 23:59 uur moet jouw aanmelding binnen zijn. Een selectie 
wordt uitgenodigd voor de selectie dagen.

Inschrijving gesloten: 11 september 2018 

Selectie dagen: 3 t/m 5 oktober 2018
De beste 20 teams worden uitgenodigd voor een driedaagse intensieve 
innovatiebootcamp, waarin je werkt aan het idee of de specifieke 
uitdaging. De waardepropositie wordt ontwikkeld met behulp van Lean 
Startup, Agile, Customer Development en Business Modelling. Aan het 
einde van de driedaagse presenteer je het idee aan een jury en vindt de 
finale selectie plaats.

GO!-NH Accelerator: oktober t/m januari 2019
De 10 winnende teams starten met een 4-daagse bootcamp (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 om het oorspronkelijke idee te 
kunnen uitwerken, 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: 18 januari 2019
Tijdens demo day presenteren de teams hun propositie en overtuigen 
hun investeerders, partners en launching customers. DemoDay 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: na 18 januari 2019
Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na DemoDay in het 
Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en events 
georganiseerd. Het Alumni-programma heeft ten doel om deze groep 
van transitiemakers groter, hechter en sterker te maken. Zodoende wordt 
het ecosysteem opgebouwd, uitgebreid en verder geactiveerd.

Programma Circulaire Economie 2018

Introductie bijeenkomsten
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductie bijeenkomsten op 
verschillende locaties in Noord-Holland. Voor meer informatie, events en 
introductiebijeenkomsten: zie www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of 
neem contact op met het GO!-NH team.

wo 18 april  Pharos gebouw, Hoofddorp
wo 2 mei 3D Makers Zone, Haarlem 
wo 16 mei CIRCL, Amsterdam
wo 30 mei Mediacentrum, Hilversum 
do 14 juni 3D Makers Zone, Haarlem 
   DemoDay Accelerator Duurzame Mobiliteit 2018
do 5 juli Arendshoeve, Aalsmeerderbrug
di  4 september Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

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,

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. 

BART VERWEIJEN, MEDE-OPRICHTER VAN ZOEV CITY

Het GO!-NH accelerator-programma is con fron-
terend 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
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GO!-NH Inschrijving Challenge: 5 april 2018
MKB-bedrijven, startups, studenten- en corporate innovatieteams zijn 
uitgenodigd om hun innovatieve idee in te sturen. Uiterlijk 11 september 
2018 om 23:59 uur moet jouw aanmelding binnen zijn. Een selectie 
wordt uitgenodigd voor de selectie dagen.

Inschrijving gesloten: 11 september 2018 

Selectie dagen: 3 t/m 5 oktober 2018
De beste 20 teams worden uitgenodigd voor een driedaagse intensieve 
innovatiebootcamp, waarin je werkt aan het idee of de specifieke 
uitdaging. De waardepropositie wordt ontwikkeld met behulp van Lean 
Startup, Agile, Customer Development en Business Modelling. Aan het 
einde van de driedaagse presenteer je het idee aan een jury en vindt de 
finale selectie plaats.

GO!-NH Accelerator: oktober t/m januari 2019
De 10 winnende teams starten met een 4-daagse bootcamp (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 om het oorspronkelijke idee te 
kunnen uitwerken, 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: 18 januari 2019
Tijdens demo day presenteren de teams hun propositie en overtuigen 
hun investeerders, partners en launching customers. DemoDay 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: na 18 januari 2019
Alle deelnemende startups en innovatieteams komen na DemoDay in het 
Alumni-programma. Op regelmatige basis worden meet-ups en events 
georganiseerd. Het Alumni-programma heeft ten doel om deze groep 
van transitiemakers groter, hechter en sterker te maken. Zodoende wordt 
het ecosysteem opgebouwd, uitgebreid en verder geactiveerd.

Programma Circulaire Economie 2018

Introductie bijeenkomsten
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductie bijeenkomsten op 
verschillende locaties in Noord-Holland. Voor meer informatie, events en 
introductiebijeenkomsten: zie www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of 
neem contact op met het GO!-NH team.

wo 18 april  Pharos gebouw, Hoofddorp
wo 2 mei 3D Makers Zone, Haarlem 
wo 16 mei CIRCL, Amsterdam
wo 30 mei Mediacentrum, Hilversum 
do 14 juni 3D Makers Zone, Haarlem 
   DemoDay Accelerator Duurzame Mobiliteit 2018
do 5 juli Arendshoeve, Aalsmeerderbrug
di  4 september Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

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,

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. 

BART VERWEIJEN, MEDE-OPRICHTER VAN ZOEV CITY

Het GO!-NH accelerator-programma is con fron-
terend 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
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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. In het najaar draait 
dit programma om circulaire economie en is voor 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 ga je 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 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 je dit 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 

instrumenten van de Provincie Noord-Holland.

Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 
online 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.

micsInn   
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. En 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.

Martijn Lucas
Initiatiefnemer GO!-NH. Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland 
lucasm@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

Sofie Blom
Events, pers en communicatie GO!-NH 
s.blom@innomics.nl (+31) 06 4959 5480

Partners

micsInn   

IXA is het valorisatie 
centrum voor:

zie 

bijlage

10 Teams GO!-NH Accelerator
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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. In het najaar draait 
dit programma om circulaire economie en is voor 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 ga je 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 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 je dit 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 

instrumenten van de Provincie Noord-Holland.

Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 
online 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. En 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.

Martijn Lucas
Initiatiefnemer GO!-NH. Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland 
lucasm@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

Sofie Blom
Events, pers en communicatie GO!-NH 
s.blom@innomics.nl (+31) 06 4959 5480
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Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/haarlemmermeer2018 

voor meer informatie.
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    €  40.000,-     

    €    5.000,-     

De Challenge Energie en Ruimte Haarlemmermeer is een samenwerking 
tussen gemeente Haarlemmermeer, GO!-NH, provincie Noord-Holland en 
Innomics Enterprise Accelerator.

Doe mee met de Challenge Energie en 
Ruimte Haarlemmermeer 2018

Haarlemmermeer organiseert een Innovation Challenge gericht op  
Energie en Ruimte. We dagen startups, innovatieve MKB-bedrijven 
en innovatie teams van kennisinstellingen en multinationals uit om 
innovaties en oplossingen (verder) te ontwikkelen om Haarlemmermeer 
energieleverend te maken. Specifiek voor het conflict tussen de 
energietransitie en beschikbare ruimte. Voor winnaars van deze Innovation 
Challenge stelt Haarlemmermeer de deelname aan een intensief 
innovatieprogramma beschikbaar: GO!-NH Accelerator. Ook ontvangen 
deze teams € 5.000,- startkapitaal. Het beste team uit de accelerator 
krijgt ook nog eens de mogelijkheid om met Haarlemmermeer te 
onderhandelen over een cofinanciering van maximaal € 40.000,-. 
 
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:
• € 5.000,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatie verder te ontwikkelen.
•  Je hebt een innovatie die écht bij gaat dragen aan een energieleverend 

Haarlemmermeer. 
•  Je hebt toegang tot het netwerk van experts, potentiële partners en 

investeerders gericht op de mogelijkheden voor Haarlemmermeer. 
•  Als winnaar van de Challenge Energie en Ruimte Haarlemmermeer 

heb je de mogelijkheid aanspraak te maken op € 40.000,- aan 
cofinanciering van gemeente Haarlemmermeer. 



Programma Energie en Ruimte 
Haarlemmermeer 2018

Inschrijving Challenge Energie en Ruimte Haarlemmermeer is uiterlijk 11 
september 2018 om 23.59 uur. De beste of meest veelbelovende 6 teams 
worden uitgenodigd voor de Selectie Dagen van GO!-NH Challenge Energie 
en Ruimte Haarlemmermeer op 3 t/m 5 oktober 2018. Maximaal twee 
teams worden als winnaars geselecteerd. Ook ontvangen deze winnende 
teams ieder € 5.000,- van gemeente Haarlemmermeer. De winnende teams 
van de Challenge Energie en Ruimte Haarlemmermeer vormen samen 
met de 10 geselecteerde teams vanuit GO!-NH 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
Innovaties die ons helpen energieleverend te worden, kunnen zich richten 
op verschillende thema’s binnen dit vraagstuk.

18 Apr 2018
Inschrijving 
geopend

11 Sep 2018
Inschrijving 
gesloten

3-5 Okt 2018
Selectiedagen 

15 Okt 2018
Start GO!-NH 
accelerator
programma

18 Jan 2019
GO!-NH 
Demo Day

Energie in 
landbouw-
gebieden

Op landbouwgrond: veel ruimte, maar conflict 
met voedsel en biobased economy. 

Energie 
voor 

transport

Naast elektriciteit en warmte moeten er ook 
oplossingen komen voor transportbrandstoffen. 

Zijn er mogelijkheden voor lokale productie?

Als we minder energie gebruiken, 
hoeven we ook minder op te wekken en 
hebben we minder ruimte nodig.

Circulaire 
economie 
in energie

In openbare ruimte: grote stukken ongebruikte 
grond (langs infrastructuur), maar ook veel andere 
claims. (natuur, uitbreiding steden en dorpen)

Energie in 
openbaar 
landschap

In en om gebouwen: weinig ruimte, meerdere 
grond eigenaren, lastig om schaal te creëren.

Energie in 
stedelijke 
omgeving

www.go-nh.nl/haarlemmermeer2018



Schrijf je uiterlijk 11 september 2018 online in.
Kijk op www.go-nh.nl/techport2018CE voor 

meer informatie.

De Techport Challenge 2018 is een samenwerking tussen Techport, 
Rabobank, IJmond Samenwerking, GO!-NH, provincie Noord-Holland en 
Innomics Enterprise Accelerator.

Doe mee met de Techport Challenge
Techport organiseert een Innovation Challenge gericht op  
circulaire economie. We dagen startups, innovatieve MKB-bedrijven 
en innovatie teams van kennisinstellingen en multinationals uit om 
innovaties en oplossingen (verder) te ontwikkelen om de maakindustrie in 
de IJmond en Noord-Holland duurzamer 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 € 2.000,- 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:
• € 2.000,- startkapitaal om jouw innovatie verder te ontwikkelen.
• Je hebt een gevalideerd idee dat getoetst is aan de markt.
•  Je creëert innovatieve producten en diensten voor een duurzame 

maakindustrie, die partners en klanten echt willen hebben.
•  Je zoekt en vindt sneller en meer gefocused een herhaalbaar en schaal-

baar businessmodel.
•  Je krijgt toegang tot een netwerk van aansprekende bedrijven en 

experts vanuit Techport, Rabobank en in deze regio op het gebied van 
duurzame maakindustrie en circulaire economie.

•  Je kunt mogelijk aansluiten op verdere financiering van onder andere 
de provincie Noord-Holland en in de regio IJmond.
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Programma Techport Challenge 2018

Inschrijving van deze editie van de Techport Challenge is uiterlijk  
11 september 2018 om 23.59 uur. De beste of meest veelbelovende 5 
teams worden uitgenodigd voor de Selectie Dagen van GO!-NH/Techport 
Challenge op 3 t/m 5 oktober 2018. Minimaal één team wordt als winnaar 
geselecteerd. Ook ontvangt dit winnende team € 2.000,- 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 circulaire economie 2018
Innovaties die ons helpen meer duurzaam en circulair te worden, kunnen 
zich richten op verschillende thema’s binnen dit vraagstuk:
- Circulaire economie in de maakindustrie
- Nieuwe verdienmodellen
- Smart industry en digitalisering
- Energietransitie en emissie reductie.

Over Techport
Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, 
offshore, maak industrie en topsector high tech systems & materials. De 
kern van Techport ligt in de IJmond (de gemeenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen vormen een gebied met in totaal ongeveer 150.000 inwoners, 
uiteenlopende bedrijvigheid en een diversiteit aan recreatie-mogelijkheden 
en natuur) maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen 
in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze 
sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden 
samen aan innovatie en de ontwikkeling van technisch personeel. 

Meer weten?
Kom langs tijdens de GO!-NH kickoff en introductie bijeenkomsten op 
verschillende locaties in Noord-Holland. Voor meer informatie, events en 
introductiebijeenkomsten: zie www.go-nh.nl, aanmelden via eventbrite of 
neem contact op met het GO!-NH team.

14 Jun 2018
Inschrijving 
geopend

11 Sep 2018
Inschrijving 
gesloten

3-5 Okt 2018
Selectiedagen 

15 Okt 2018
Start GO!-NH 
accelerator
programma

18 Jan 2019
GO!-NH 
Demo Day

www.go-nh.nl/techport2018CE


