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Doe mee met GO!-NH 
GO!-NH versnelt innovatieve MKB-bedrijven, startups 
en scale-ups. Nieuw denken, nieuwe vaardigheden 
en nieuwe partners zijn vereist. GO!-NH brengt rele-
vante partijen bij elkaar om het ecosysteem in Noord-
Holland op het gebied van duurzame innovatie te 
activeren, te verbinden en te laten groeien. 
GO!-NH is een serie groeiversnelling programma’s 
(accelerators) van de provincie Noord-Holland. Deze 
speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen 
startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en 
opschalen van innovatieve producten en diensten op 
het gebied van duurzaamheid. Met trainingen, tools 
en professionele coaching door experts ontwikkel je 
jouw bedrijf. GO!-NH heeft drie verschillende trajecten 
samengesteld, zodat ondernemers de beste onder-
steuning krijgen die past bij de fase en omvang 
waarin hun bedrijf zich bevindt. Daarnaast vormt de 
GO!-NH Academy een laagdrempelige ontmoeting 
met GO!-NH waarbij masterclasses ook los gevolgd 
kunnen worden.

Thema's GO!-NH en additionele regionale en indus-
trie 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, 
plastics, mobiliteit, chemie, fashion, agri & food, verpak-
kingsmateriaal, handel en horeca. Naast de plaatsen 
beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland 
zijn er meer plekken beschikbaar gemaakt door onze 
partners waarmee we regionele en industrie chal-
lenges hebben uitgeschreven. Onder andere Techport, 
H20, Amsterdam Donut Coalitie en  Amsterdam 
Economic Board hebben challenges opgesteld.

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   gereed program ma 
PIM (www.pimnh.nl),  Inno vatie fonds (financiering 
proof-of-concept-fase) en de MIT-subsidie regeling.  
Initiatief nemers Provincie Noord-Holland en Innomics 
werken samen aan de verschillende GO!-NH 
in  no vatie   program ma’s.
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Het GO!-NH programma wordt in opdracht van de 
provincie Noord-Holland uitgevoerd door een consor-
tium van Innomics en Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord.

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 trans-
formatie. Bottom up, door het concreet versnellen en 
innoveren van teams met een nieuwe skillset, mindset 
en toolset. 
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
(NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten 
in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland. 
NHN helpt ondernemers bij hun investeringen in de 
regio NHN. Het GO!-NH programma biedt een mooie 
uitbreiding op het dienstenpakket van NHN.

Meer weten?
Voor meer informatie: zie www.go-nh.nl of neem 
contact op met het GO!-NH team.
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Inschrijving voor de eerste programma’s sluit 9 februari 2021. 
Kijk op go-nh.nl/meer-informatie voor meer info.

Partners

IXA is het valorisatie 
centrum voor:
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Geschikt voor: 
Early stage startups en MKB bedrijven 
met een sterk en ervaren team
Kenmerkende vraag: 
Is mijn innovatie geschikt om de markt te betreden?
Omzet:  0 – 500k
Periode:  3 maanden

De GO!-NH Accelerator is een innovatieversneller, 
gericht op startups en MKB’ers, waarvan het product 
of de dienst zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt.
Je wilt graag bewijs dat de markt jouw innovatie 
nodig heeft (valideren). Dit gaan we tijdens de GO!-NH 
Accelerator uitwerken en samen gaan we op zoek naar 
de juiste ‘problem-solution fit’. Jouw onderneming 
heeft een duidelijke visie waar het naar toe zal groeien.

Geschikt voor: 
Later stage startups, scale-ups 
en MKB’ers in opschaalfase
Kenmerkende vraag: 
Welke markt(en) ga ik nu als 
volgende stap aanboren?
Omzet:  > 2 miljoen
Periode:  6 maanden

GO!-NH Scale is gericht op scale-ups en MKB’ers die 
goed ontwikkeld zijn in hun huidige markt en klaar zijn 
om op te schalen naar nieuwe markten of gebieden.
In dit traject verkennen bedrijven op welke nieuwe 
markten ze kunnen focussen en wat daarbij komt 
kijken. GO!-NH Scale bereid de organisatie voor 
op flinke groeisprongen te gaan maken door het 
uitwerken van een goede ‘go-to-market’ strategie en 
individuele begeleiding door expert.

Geschikt voor: 
Later stage startups en MKB’ers  met 
een innovatie in groeifase
Kenmerkende vraag: 
Hoe bereid ik mij voor om daad-
werkelijk te gaan schalen?
Omzet:  500k – 2 miljoen / >1000 klanten
Periode:  3 maanden

Het GO!-NH Growth programma is voor startups en 
MKB’ers die zich in een verdere fase bevinden. Zij 
hebben al tractie door omzet uit klanten en/of pilots. De 
onderneming wordt klaar gemaakt voor groei dankzij 
een focus op herhaalbaarheid en schaalbaarheid. 
Door middel van groei-experimenten wordt er 
gezocht naar een goede ‘product- market fit’ en wordt 
er toegewerkt naar een ‘scale-up fit.

Wil jij op een laagdrempelige manier kennismaken 
met GO!-NH, of wil je graag vrijblijvend deelnemen aan 
één van de masterclasses die wij aanbieden? Schuif 
dan eens een keertje aan bij een van de workshops 
in de GO!-NH Academy!  Gedurende het hele jaar 
plannen wij masterclasses in waaraan jij (gratis) kunt 
deelnemen. Je kunt deze masterclasses volgen in 
voorbereiding op een GO!-NH programma, maar ze 
zijn tevens los te volgen.

Masterclasses: 
Masterclass Innovatieversneller
Masterclass Growth Mindset
Masterclass Innovatieversneller
 Growth Strategy + Organization Development
Masterclass Impact business modelling

Scale
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Accelerator 2021

Growth 2021

Scale  2021

Academy 2021

Programmaoverzicht
Uitgebreidere informatie over alle programma's en 
actuele data vind je op de website
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