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Beste Griffie,

We naderen het einde van 2018. Het was in vele opzichten een bijzonder jaar voor de
regio en RvN@. De beweging is verder gegroeid. In aantallen en in kracht. Er zijn vele
nieuwe verbindingen tussen mensen, organisaties en verschillende werkvelden
gelegd. De projecten hebben zich verder versterkt, er zijn producten ontwikkeld en
kansen opgepakt.
Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende initiatieven om oud en jong in een wijk beter te
verbinden. Op de ene plek wordt een chatbot getest en op de andere een wijkblad
'voor en door' bewoners gepubliceerd. Werknemers en werkgevers experimenteren
met nieuwe vormen om zo op de veranderende arbeidsmarkt in te kunnen spelen. Op
de cross-over van IT en duurzame energie wordt een collectieve warmtepomp
gerealiseerd en vele partijen sloegen de handen ineen om de circulaire economie een
impuls te geven. Dan hebben we het nog niet over de opening van de Beuningse Hub
gehad. Of de enorme hoeveelheid studenten dat zich bij RvN@LAB aansloot om daar
samen met ondernemers aan ondernemersvraagstukken en maatschappelijke
uitdagingen te werken.
RvN@ is meer dan trots dat het samen met jou aan het innovatieve ecosysteem van
de regio bouwt en kijkt naar de succesvolle samenwerkingen in 2019 uit.

LABclub Kerst (21 december 2018)

Studenten van ROC, HAN en RU werken op allerlei verschillende manieren (buiten hun

curriculum) met ondernemers en organisaties in de regio samen. Zij ontmoeten elkaar
op LABclubs. Vrijdag 21 december om 17.00 uur is de laatste editie van het jaar in de
inmiddels niet meer zo secret garden van een Nijmeegse ondernemer. Wil jij ook
meeproosten op het mooie LABjaar 2018? Wees van harte welkom en meld je aan
bij lab@rvnhub.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en de exacte locatie van
de ‘secret garden’. Wees er wel snel bij: de ruimte is beperkt.

RvN@ 2019 Save the date! (maandag 4 februari 2019)
Nieuwe ideeën en het ontwikkelen van innovaties vraagt om experimenteerruimte.
Plekken waar fouten gemaakt mogen worden zodat we via ‘ trial en error ‘, of noem
het vallen en opstaan, nieuwe dingen kunnen ontdekken en ontwikkelen. Meer
experimenteerruimte voor docenten, ondernemers, mensen die werken bij een
gemeente of instellingen zorgt voor meer nieuwe innovatieve ideeën. Daarom
toosten wij in 2019 graag met jou op meer experimenteerruimte. Dit doen we onder
andere samen met de MGR. Een start van het jaar met inspiratie voor iedereen op alle
vakgebieden. Een minifestival zetten we neer. Schrijf de 'save the date' voor 4 februari
(einde werkdag) maar vast in je agenda.

Dankjewel voor je inzet in 2018! Wie weet zie ik je dit jaar nog en anders zeker in het
volgende.
Fijne feestdagen!

Kristie Lamers
directeur RvN@
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Project Silver Valley geeft het magazine WIJkgevoel uit
Veelzijdigheid op de laatste stip van 2018
LABsafari ‘voeding en gezondheid’: de verhalen
Meer samenwerking op de vijfde editie van Meeting of Minds
LABorant van de maand: Robin Temmink ‘Studenten draaien hier op elk niveau mee.’
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