Beste Griffie,

Door ontmoetingen en kennisdeling groeit de beweging RvN@. Er ontstaan steeds meer nieuwe
samenwerkingen waarin innovatieve ideeën het licht zien en bestaande initiatieven worden
versterkt. In deze nieuwsbrief vind je de ontmoetingen die de komende week op de agenda staan en
delen we het laatste bewegingsnieuws met je.

Ontmoeten
Samen met ondernemers werkte de gemeente Nijmegen sinds januari aan een economische visie.
Komende vrijdag, 21 juni, vindt de afsluitende inspiratie- en netwerkmiddag van deze Economische
Visie Nijmegen plaats. Iedereen is welkom op deze bijzondere bijeenkomst die om 14.30u in het
Honigcomplex start. Meld je wel eerst via de onderstaande knop aan.

AANMELDEN

Dinsdag 25 juni organiseert 'Bedrijvig Berg en Dal' een veelzijdig evenement voor starters en ervaren
ondernemers. Dit startersevent bestaat uit vier informatieve workshops over lokale economische
thema’s met groeipotentie, een starterswedstrijd en een netwerkborrel. In de workshops zullen
onder andere het project 'Zorgeloos op vakantie', sociale ondernemers en het product Circulaire
Kickstart van RvN@ aanwezig zijn. Wil jij er ook bij zijn? Klik dan op de onderstaande knop.

AANMELDEN

Talent en ondernemerschap
Woensdag 5 juni vond de ZomerLABclub plaats; het netwerk plus voor studenten en ondernemers.
Hier gingen HAN, ROC en RU studenten in een LABhack met een ondernemersvraagstuk aan de
slag. De resultaten hiervan worden binnenkort op de RvN@website gepubliceerd. Tijdens de
aansluitende netwerkborrel en BBQ was er ruimte voor een verdere kennismaking, waarbij acht
nieuwe studenten zich voor RvN@LAB hebben aangemeld. 30 september staat de volgende LABclub
op de agenda. Meer informatie...

Heb jij altijd al willen ondernemen? Maar weet je niet wat voor onderneming je moet starten? Op 4
juli geeft StartUp Nijmegen 4 business-ideeën weg waar jij op kan pitchen. Je kan een business case
winnen, €2500,- startkapitaal en een gratis werkplek voor 6 maanden inclusief professionele
begeleiding. Interesse?

9 juli start het project Zomerondernemer in het Rijk van Nijmegen. ZomerOndernemer helpt
jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het starten van hun eigen bedrijf tijdens de zomervakantie.
Meedoen aan ZomerOndernemer is gratis. Sterker nog je krijgt zelfs startkapitaal en als het goed is
levert je bedrijf meteen geld op. Dit dankzij de bijdrage en inzet van o.a. RvN@LAB, StartUp
Nijmegen, The Economic Board, TaskForce OndernemersFonds, StudieKunst Lent, Fonds 21 en
Instituut Gak. Meer informatie...

RvN@ stimuleert sociaal ondernemerschap in de regio ook door verbindingen met innovatieve
partners te leggen. Zoals Stichting Anton Jurgens Fonds die de IGNITE Award aan het beste sociale
business idee toekennen. Deelnemers maken kans op professionele begeleiding in het versterken
van hun sociale onderneming én een investering van €100.000. Aanmelden kan tot en met 12 juli.

Circulair ondernemen
Het RvN@product Circulaire Kickstart helpt organisaties bij het ontwikkelen van een circulaire
businesscase. Na de succesvolle introductie bij bouwbedrijf Cuppens +zn en brouwerij Oersoep (zie
artikel) zijn de ontwikkelaars nu met diverse geïnteresseerde MKB bedrijven en instellingen in
gesprek. Samenwerken verhoogt de kans op circulair succes. De reststroom van de ene organisatie
kan bijvoorbeeld de grondstof voor de andere vormen. Daarom bundelt RvN@ alle regionale kennis
over Circulair Ondernemen in het Startpunt Circulair. Het startpunt zal deze zomer samen met het
netwerk rond de Circulaire Kickstart verder vorm krijgen. Heb je nu al vragen of aanvullingen? Laat
het ons weten.

Hartelijke groet,

Kristie Lamers
directeur RvN@
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