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Beste Griffie,

Het Meeting of Minds Festival als landingsplek voor innovatie. Dat is het doel en dat is
18 november met de grootste editie tot nu toe weer beter gelukt. Met meer dan 320
deelnemers uit het MKB, onderwijs en regionale overheden toonde de beweging hoe
het innovatiekracht en experimenteerruimte organiseert. Het festival markeerde het
echte begin van de volgende stap waarin de focusthema's Smart & IT, Circulair
Ondernemen en Health & Food lading krijgen en RvN@LAB met zijn groeiende
studentencommunity naar een hoger niveau stapt. Het uitgebreide verslag, foto's en de
aftermovie (gemaakt door het Multimediateam Pluryn) vind je via deze link op de
RvN@website.
Tijdens de opening van het Meeting of Minds Festival werd de RvN@animatie op
groot scherm getoond. Heb je hem gemist of wil je hem aan een innovatieve relatie
laten zien? Je vindt hem hier.

RvN@LAB
Zoals hierboven vermeld is het LAB serieus
gegroeid. Meer ambitieuze studenten melden
zich aan, studieverenigingen worden
LABpartners en ondernemers brengen
vraagstukken in. In december zijn er nog
verschillende activiteiten waaraan studenten
van de Radboud Universiteit, HAN en ROC
deelnemen of die ze zelf organiseren.
Zo is er dinsdag 11 december een workshopmiddag voor studenten die hun vaardigheden op
nieuwe samenwerkingen willen ontwikkelen. De dag erna gaan verschillende studenten met het
team van de Circulaire Kickstart naar de gemeente Mook & Middelaar om de er mogelijkheden van
energie opwekken middels water te verkennen.
Heb jij ambitieuze studenten in je kennissenkring of op stageplekken in je organisatie? Laat ze dan
vooral aan de workshop deelnemen en neem ze mee naar de LABclub!

Overig RvN@nieuws
Per 2 december heeft het
RvN@programmabureau een nieuwe
enthousiaste office manager. Haar naam
is Charlotte Ruijs en ze stelt zichzelf in dit
bericht aan je voor.
Tijdens de LABsafari van donderdag 7
november stapten studenten in een bus, een
voor een gekoppeld aan ondernemers uit het
netwerk van Power2Nijmegen en RvN@.
Ondernemers uit het havenbedrijf, de recycling, de logistiek, de bouw en de energie. Het begin van
een interessante reis waarvan je het verslag hier leest.
Dan heeft de regio er ook nog eens drie Boost Pioniers bij. Wie dat zijn en wat dat betekent, lees je
ook op de RvN@website.

De innovatiekracht van het Rijk van Nijmegen groeit. Op thema's over de grenzen van
bedrijfssectoren heen georganiseerd, om zo echt vernieuwende stappen te kunnen maken. Er liggen
veel kansen en de Meeting of Minds geeft energie en vertrouwen om die volgende stap te maken.
Samen met jou en al die andere innovatieve mensen die deze regio zo mooi maken. Heb je feedback,
innovatieve ideeën of vragen over de beweging en zijn projecten, producten en events? Laat het ons
weten!
We houden je in ieder geval via de website, nieuwsbrief en social media op de hoogte van wat er
gebeurt en wat er komen gaat.

Hartelijke groet,
Kristie Lamers
directeur RvN@
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