
HAAGSE VERNIEUWERS 
CHALLENGE 2022

Den Haag is de stad voor ondernemers die 
willen bouwen aan een betere wereld. 
Den Haag biedt als ImpactCity een 
breed scala aan kansen en diensten aan 
ondernemers en andere impactmakers met 
innovatieve oplossingen, waaronder de 
Haagse Vernieuwers Challenge.

Met de Haagse Vernieuwers Challenge 
worden innovatieve startups en studenten 
uitgedaagd om met ideeën te komen rond 
wereldwijde maatschappelijke vraagstukken, 
zoals beschreven in de UN Sustainable 
Development Goals (SDG’s). 

Heb jij een innovatief idee of bijvoorbeeld 
een circulaire oplossing? Doe dan mee met 
de Haagse Vernieuwers Challenge.

impactcity.nl/nl/de-haagse-vernieuwers-
challenge/

VOOR WIE IS DE CHALLENGE?

De challenge is bedoeld voor innovatieve onder-
nemers en studenten in Den Haag die werken aan 
een betere wereld. Ben je nog niet in Den Haag 
gevestigd? Dan hebben we een intentieverklaring 
nodig waaruit blijkt dat jullie bedrijf zich in 
Den Haag zal vestigen bij het winnen van de 
challenge.

CATEGORIEËN

PRE-STARTUPS: 

Je hebt een innovatief idee of een onderneming in 
de beginnende fase die bijdraagt aan een betere 
wereld. Jouw onderneming bestaat nog niet 
langer dan één jaar.

STARTUPS: 

Je hebt een innovatieve onderneming die bij-
draagt aan een betere wereld. Jouw onderneming 
bestaat minimaal één jaar en maximaal vijf jaar. 

“ Om eerlijk te zijn is er een kans dat als ik 
geen finalist was van de Haagse Vernieuwers    
Challenge mijn idee zou zijn uitgestorven,     
net als mijn andere ideeën. Maar nu kreeg     
ik training, moest ik pitchen en moest ik mijn 
idee promoten en uitwerken. Het hielp mij 
enorm vooruit!”  (deelnemer 2020)

GEZOCHT: INNOVATIEVE IDEEËN 
VOOR EEN BETERE WERELD
2022

OUDWINNAARS

https://impactcity.nl/nl/de-haagse-vernieuwers-challenge/
https://impactcity.nl/nl/de-haagse-vernieuwers-challenge/


AANMELDEN

Het indienen van ideeën kan tot en met 28 augus-
tus 2022. Schrijf jezelf in via onze website;
www.impactcity.nl/en/service/the-hague-
innovators-challenge/

PRIJZEN 

Vanuit alle aanmeldingen worden er per categorie 
4 genomineerden gekozen. Na het doorlopen van 
het inhoudelijke programma wordt er per categorie 
één winnaar gekozen.

PUBLIEKSPRIJS
€5.000

PRE-STARTUP PRIJS
€10.000

STARTUP PRIJS
€25.000

Blijf ook op de hoogte van onze activiteiten via 
onze social media kanalen.

GEZOCHT: INNOVATIEVE IDEEËN 
VOOR EEN BETERE WERELD
2022

1 - 28 AUGUSTUS
Inschrijving geopend

9 SEPTEMBER 
Bekendmaking genomineerden

SEPTEMBER – NOVEMBER
Inhoudelijk programma

15 NOVEMBER
Bekendmaking 
winnaars
& uitvoering plan
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