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Beste Griffie,
Het Rijk van Nijmegen is weer op volle kracht aan de slag. Tijdens de zomerperiode heeft RvN@ de
resultaten van de evaluatie gebruikt om meer focus in de kracht van de beweging aan te brengen. Zo
kan het met het organiseren van innovatiekracht voor het MKB de projecten en bijeenkomsten nog
effectiever maken. Het komende najaar zullen we je hier ook verder over informeren.
Er is ook ander nieuws en er staan nieuwe evenementen en bijeenkomsten op de agenda. In deze
nieuwsbrief nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen en kijken we vooruit naar wat we in het
najaar kunnen verwachten.

RvN@animatie
Het blijkt voor enthousiaste betrokkenen niet altijd even eenvoudig om de beweging RvN@ aan
anderen uit te leggen. Het goede is dat iedereen er door de veelzijdigheid een eigen passende
invulling aan kan geven. We krijgen echter ook geregeld terug dat leden het een uitdaging vinden het
complete verhaal in korte tijd over te brengen. Beter gezegd: ze hebben vaker het gevoel iets te
vergeten. Om het vertellen van het verhaal te ondersteunen, heeft een Beuningse ondernemer de
onderstaande animatie gecreëerd. De voice-over is ingesproken door de Nijmeegse studente en
tevens RvN@LAB lid Eva Eikhout, die nu ook items voor jongeren bij de talkshow De Wereld Draait
Door presenteert.

Animatie RvN@
RvN@LAB studenten
Op 30 september komt de RvN@LABclub weer bij elkaar. Het netwerk waarin ambitieuze studenten
van het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit elkaar en ondernemers ontmoeten. Om hun
netwerk en kennis te vergroten, en hun 21st century skills te versterken. Het uiteindelijke doel van
RvN@LAB is het ontwikkelen en behouden van talent in de regio.
Studenten kunnen zich direct via deze link inschrijven. Geïnteresseerde ondernemers kunnen een
mail naar lab@rvnhub.nl sturen om zichzelf en hun eventuele stagiair(e)s aan te melden.

Dialoog met de regio
RvN@ is in 2016 uit regionale dialoogsessies ontstaan. In 2019 heeft de Rabobank, in samenwerking
met RvN@, opnieuw mensen bij elkaar gebracht om de dialoog aan te gaan en het beeld te
actualiseren. Ruim tachtig deelnemers uit het Rijk van Nijmegen met uiteenlopende achtergronden

gingen met elkaar in gesprek. Waardevolle inzichten, nieuwe inspiratie en verrassende ideeën voor
de toekomst van onze regio kwamen hieruit voort. De belangrijkste bevindingen zijn nu in dit
kleurrijke Digizine gepubliceerd.

Evenementen en bijeenkomsten
Innovaties ontstaan daar waar mensen elkaar op een gedeelde uitdaging of visie ontmoeten.
Daarom organiseert RvN@ en zijn partners veel verschillende evenementen in de regio met als
grootste en allesomvattende het RvN@Meeting of Minds Festival op 18 november. Reserveer deze
datum in de agenda en meld je via het formulier aan.
Samenwerken aan een sterkere regio door mensen en partijen te verbinden en innovatiekracht te
organiseren. Ik kijk er dus erg naar uit je op één of meer evenementen te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Kristie Lamers
directeur RvN@

16 SEP
Student Golden Ticket Event
met Typhoon
Radboud Universiteit
Nijmegen

24 SEP
Duurzaamheidscafé
Nijmegen 'Waterstof tot
nadenken'
LUX Nijmegen

18 NOV
RvN@Meeting of Minds
Festival
De Lindenberg
Nijmegen
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19 SEP
Het Diversiteitscafé:
ondernemerschap
DROOM! De Bastei Nijmegen

30 SEP
RvN@LABclub: Netwerk voor
studenten en ondernemers
Secret Garden Nijmegen
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