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Voorwoord
Maatschappelijke vraagstukken en kansen samen aanvliegen is moeilijk,
dat geeft gedoe en vergt lef en wilskracht. Je weet wat je wilt oplossen,
maar je weet nog niet hoe, en je weet dat de oplossing ergens in het
midden ligt! Het midden is onbekend en de route die we moeten lopen is
nog onduidelijk. Voor de zoektocht naar nieuwe oplossingen, naar
innovaties zowel technisch als sociaal, is experimenteerruimte nodig.
Een plek waar fouten gemaakt mogen worden, waar we uit de hokjes,
kaders en afgebakende verantwoordelijkheden stappen en samen aan de
slag gaan.
De markt is in beweging. We spelen hierop in door onze dienstverlening
en producten continu aan te passen aan de vraag. Dit vraagt van ons en
andere organisaties in de regio, van de ondernemer of van de
maatschappelijke instelling een innoverende, lerende en
experimenterende houding.
Tijdens ons festival leert u het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen,
UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen en RvN@ beter kennen. Onze
innoverende en lerende houding wordt tastbaar. We experimenteren en
dus is er geen blauwdruk voor onze projecten, die succes garandeert.
Maar wat gebeurt er als we nieuwe ideeën met de klanten/partners van
het WerkBedrijf en met de communities van RvN@ verder uitwerken? Wat
als we ondernemender durven te zijn? Wat als we durven te vallen en
weer opstaan? En daarvan leren? Wat als we daarmee komen tot nieuwe
en innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke vragen?
Experimenteer met ons mee. EXPERIMENTEER!
Ina Hol 					Kristie Lamers
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen		
RvN@

WELKOM BIJ FESTIVAL
EXPERIMENTEER!
HOE WERKT HET?

EXPERIMENTEER! is een festival voor en door relaties van
WerkBedrijf Rijk Van Nijmegen en RvN@. Het thema is
experimenteren. Dat is tegelijkertijd ook het doel van het festival:
jou inspireren en motiveren om de komende jaren meer
experimenteerruimte te creëren in het Rijk van Nijmegen.
Experimenten vormen immers de basis voor echte innovaties.
Verderop in dit programmaboekje vind je een blokkenschema met
de verschillende onderdelen, tijden en locaties.

ALGEMEEN

Voor festivalgangers onder ons is dit gesneden koek.
EXPERIMENTEER! werkt hetzelfde als andere festivals, zoals
bijvoorbeeld Lowlands, Oerol enz. Aan de hand van het
programma en blokkenschema bepaal je zelf aan welke activiteiten
je wilt deelnemen. Zo bepaal jij jouw festivalbeleving. Na de korte
plenaire opening gaat iedereen vanaf 18.30 uur zijn of haar eigen
weg. Vrijheid en blijheid dus. We sluiten het festival af met een
gezamenlijke borrel, waar je tevens je ervaringen met andere
bezoekers kunt delen.

BEREID JE GOED VOOR!

Het is belangrijk dat je, voordat je naar EXPERIMENTEER! vertrekt,
goed naar het programma kijkt. Bij de aanmeldingsdesk vragen we
je namelijk naar welke activiteiten je wilt gaan. Voor de door jou
gekozen activiteiten krijg je dan een ticket. Op deze manier zorgen
wij er voor dat het festival soepel verloopt. Het is dus handig dat je
van tevoren je eigen programma al hebt bedacht.

En dan nog een tip. Zorg dat je er op 4 februari vroeg bij bent. Voor
deelname aan de activiteiten geldt namelijk het principe ‘vol is vol’.
Zorg er dus voor dat je op tijd je ticket hebt bemachtigd voor die
ene activiteit die je absoluut niet wilt missen! Mocht dat nu niet
lukken, bedenk dan alvast een alternatief.

ETEN EN DRINKEN

In het centrale festival café van EXPERIMENTEER! kun je
gedurende het hele festival terecht voor een hapje en een drankje.

GRATIS BUSVERVOER

Bezoekers van het nieuwjaarsfestival kunnen gebruik maken van
een speciale busdienst. Deze vertrekt vanaf de Rabobank Rijk van
Nijmegen, Keizer Karelplein 1 en brengt ze na het nieuwjaarsfestival
daar ook weer terug.
Vertrektijd Keizer Karelplein 1: 17.15 uur (instappen vanaf 17.05 uur)
Retour vertrektijd festivallocatie: 20:30 uur

PARKEREN

Op de locatie is grote hoeveelheid parkeerplaatsen. Mochten deze
niet toereikend zijn, is er in de direct omgeving ook voldoende
gratis parkeergelegenheid.

HET PROGRAMMA
RVN@WEAVE

COLLEGE TOUR

Weave, een nieuwe groep zelfstandige professionals en kleine
bedrijven, neemt het initiatief tot samenwerking om complexe
vraagstukken in de regio op te lossen. Weave stimuleert daarbij de
verbinding tussen zelfstandig professionals en bedrijven. Met drie
samengestelde adviesteams organiseert Weave
speedbrainstormsessies van een half uur op vraagstukken van
bezoekende bedrijven en organisaties op het gebied van Marketing
en Communicatie, HR en Arbeidsmarkt, en Circulariteit en
Innovatie. Gratis organisatieadvies dus. Maak er gebruik van!

Leiderschapscoach Rob Marrevee interviewt ondernemer Ronny
Hendrikx uit Beuningen. Met zijn bedrijf WeMaron bouwt Ronny
Apps die de wereld een stukje beter maken. Met de robot Bob De
Bot won hij recent de Publieksprijs Innovatie van het MKB. Maar het
ondernemerschap van Ronny was niet altijd een succes. Hij
experimenteerde regelmatig en dat ging ook wel eens goed fout.
Daar gaan we het over hebben omdat we daarvan kunnen leren. En
u mag actief mee doen.
www.rvnhub.nl/projecten/prettig-thuis

www.rvnhub.nl/projecten/weave
Tijd: 18.30 – 19.15 / 19.15 – 20.00
Tijd: 18.30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00

Plaats: ruimte 549

Plaats: ruimte 435a, 435b en 428

Max aantal deelnemers: 35

Max aantal deelnemers: 3 teams, 1 organisatie (max 3 deelnemers) per team

									

KLEINE WASJES, GROTE WASJES

BANENMOTOR VOOR INSTALLATIE EN BOUW

Hoe krijgen werkzoekenden, die niet zonder hulp aan het werk
komen, toch een baan in de ouderenzorg? Deze doelgroep is qua
leeftijd, opleidingsniveau en werkervaring immers heel divers.
Daarom ontwikkelde de ZZG zorggroep, WerkBedrijf en het ROC
een praktijkgerichte opleiding op basis van gepersonaliseerd leren.
Hoe dat werkt? Ervaar het zelf!

Hoe laat je iemand die werk zoekt ontdekken in welk vak hij of zij
goed is? En wat hij of zij leuk vindt. Niet door te vertellen maar door
te laten ervaren. Experimenteren dus. Hoe pakken de
opleidingsbedrijven IW Nederland, Schildersvakschool Nijmegen,
Bouwmensen, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV Nijmegen en
Vluchtelingenwerk Nijmegen dat samen aan? Experimenteer mee!

www.werkbedrijfrvn.nl/nieuws/werkbedrijf-investeert-in-verborgen-zorgtalent

www.werkbedrijfrvn.nl/nieuws/eerste-deelnemers-van-de-banenmotor-tekenen-contract

Tijd: 18.30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00
Plaats: ruimte 531
Max aantal deelnemers: 4

Tijd: 18.30 – 19.15 & 19.15 - 20.00
Plaats: ruimte 119
Max aantal deelnemers: 30

CIRCULAIRE KICKSTART PRESENTATIE
In opdracht van RvN@ ontwikkelde de beweging Weave samen met
partners een product voor het MKB. Het product helpt om de
kansen voor een circulaire bedrijfsvoering te ontdekken en de
meest kansrijke concreet uit te werken. Dit gebeurt aan de hand
van netwerkinnovatie. Bouwbedrijf Cuppens en bierbrouwerij
Oersoep, beiden uit Nijmegen, waren de eerste bedrijven die met
de Circulaire Kickstart aan de slag gingen. Zij presenteren de
verrassende resultaten van dit circulaire experiment.
www.rvnhub.nl/rvnondernemen/circulaire-kickstart

FOOD COMMUNITY RVN@
Maak kennis met de bedrijven van de Food Community in het Rijk
van Nijmegen. Deze bedrijven delen kennis, ervaringen, innovatieve
ideeën en zoeken de samenwerking op. Kom kijken en proeven wat
dit ook tastbaar oplevert!
www.rvnhub.nl/projecten/rvn-food-community
Tijd: 18.30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00
Plaats: 528
Max aantal deelnemers: 20

Tijd: 18-30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00
Plaats: ruimte 507
Max aantal deelnemers: 20

CIRCULAIRE KICKSTARTER SPREEKUUR
Het Circulaire Kickstart spreekuur is aansluitend op de presentatie
hiervan. Ben je na de presentatie geïnteresseerd in de
mogelijkheden voor jouw bedrijf? Dan kan je terecht bij het
spreekuur van drie specialisten. Zij nemen samen met jou de
mogelijkheden en deliverables voor jouw bedrijf door en geven
persoonlijk advies.
www.rvnhub.nl/rvnondernemen/circulaire-kickstart
Tijd: 18.30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00
Plaats: ruimte 508
Max aantal deelnemers: 1 bedrijf/organisatie (max 3
deelnemers) per specialist

PRACTICE WHAT YOU TEACH (PWYT)
De stichting Samenwerkende Techniekcentra Rijk van Nijmegen
(STRvN) ondersteunt de samenwerking tussen Junior Technovium
Nijmegen, Junior Technovium Wijchen, TechLab Beuningen en
Tech-Lokaal Maas & Waal. Maar wat doen die Techclubs eigenlijk
voor kinderen en jongeren? Kom de wereld van morgen maar eens
ontdekken en experimenteer met Micro:bit, Lego Mindstorms, 3D
printpen en 3D ontwerpen met Virtual Reality Experience.
www.rvnhub.nl/projecten/practice-what-you-teach
Tijd: vanaf 18.30 ieder kwartier tot 20.00
Plaats: ruimte 545
Max aantal deelnemers: 16

WAALBRUGWIRE
WaalbrugWire bestaat uit een groep van 12 bijstandsgerechtigden
die iedere week bij elkaar komen om aan ICT-opdrachten te werken
(bijv. websites maken/onderhouden). Op deze manier kunnen ze
ervaring op doen en eventueel doorstromen naar een vaste baan.
Dus; op zoek naar ICT-personeel? Of heb jij ook een website? Laat
hem maar eens bekijken door deze kanjers! Je krijgt dan gratis
advies voor de verbetering van je website.
www.waalbrugwire.nl

DE KRACHT VAN DIVERSITEIT (DEEP DEMOCRACY)
Tijdens deze sessie van het diversiteitscafé ervaar en discussieer je
actief mee over Diversiteit binnen organisaties. Dat doen we aan de
hand van de inspirerende methode Deep Democracy.
Tijdens de sessie krijg je inzicht in de achterliggende gedachte van
de methode en het onderwerp. Dit houdt in dat je op een andere
manier leert kijken naar groepen, weerstand en afwijkende
perspectieven (wijsheid van de minderheid) Een interessant
instrument om in je eigen organisatie toe te passen.
www.rvnhub.nl/projecten/kracht-van-diversiteit

Tijd: 18.30 – 19.00 / 19.00 – 19.30 / 19.30 – 20.00
Plaats: ruimte 401

Tijd: 18.30 – 20.00

Max aantal deelnemers: 5

Plaats: ruimte 113
Max aantal deelnemers: 40

DURF TE VRAGEN: OP DE STIP
Ervaar de kracht van de stip van RvN@. Heb jij een vraag over je
bedrijf, je baan of je project? Zou je graag willen dat andere
mensen daar over mee denken of je gaan helpen? Of wil jij jouw
kennis en netwerk inzetten om anderen te helpen? Maak gebruik
van de kracht van het netwerk van RvN@ en WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen. Durf te vragen: Op de stip is een periodiek RvN@
evenement en is tevens als product beschikbaar.
www.rvnhub.nl/rvnondernemen/op-de-stip
Tijd: 18.30 – 20.00 (doorlopend)
Plaats: hal begane grond
Max aantal deelnemers: 35

“OOK JIJ KAN EEN VAK LEREN” / “SENDE BIR SANAT
OGRENEBILIRISIN” / “

”

Sociale uitzendorganisatie MVO Solutions laat u ontdekken wat een
vak leren in de praktijk betekent voor mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt. Hoe leer je een goede schilder te worden of
hoe krijg je een baan in de zorg? Kom zelf maar eens oefenen met
praktijkvoorbeelden en ervaar hoe moeilijk het kan zijn om een vak
te leren. Je kunt er ook in gesprek met de leermeesters en
ervaringsdeskundigen van MVO Solutions.
www.nijmegen.business/uitgelicht/mvo-solutions-personeelsvraagstukken-met-sociale-invulling
Tijd: 18.30 – 20.00 (doorlopend)
Plaats: ruimte 537
Max aantal deelnemers: 15

ONDERNEMEN EN DE KRACHT VAN DE MEDIA
Directeur Raymond Janssen neemt je mee in de wereld van de
nieuwe streekomroep RN7 die 8 gemeenten in de regio van nieuws
en muziek voorziet. Dit is bijna een kwart van de provincie
Gelderland. Daarbij gaat hij in op de mogelijkheden van regionale
media voor de marketing van ondernemers. Raymond praat je
helemaal bij over onderwerpen als modern adverteren, online
marketing, en lineaire radio en tv.

RVN@PROJECT ENERGIE IN HET RIJK VAN NIJMEGEN
Hybride is één van de toverwoorden voor een klimaatbestendige
toekomst. De hybride aangedreven auto ken je waarschijnlijk al.
Maar ook de verwarming van je huis kun je nu al op een hybride
manier regelen. Hoe dat werkt ontdek je hier. Kom kijken bij een
demo opstelling waarbij meerdere warmte- en energiebronnen
gekoppeld worden en efficiënt worden aangestuurd door een
managementsysteem.

www.rn7.nl

www.rvnhub.nl/projecten/energie-in-het-rijk-van-nijmegen

Tijd: 18.30 – 19.15 / 19.15 – 20.00

Tijd: vanaf 18.30 ieder kwartier tot 20.00

Plaats: ruimte 105

Plaats: ruimte 433

Max aantal deelnemers: 20

Max aantal deelnemers: 7

MET VALLEN EN OPSTAAN NAAR EEN PROJECT MET EFFECT
Onder de noemer ‘FASTSERVICE’ voor u! loopt het horecaproject in
onze regio. Inmiddels hebben 10 horecaondernemers – waaronder
Bakker Bart, McDonald’s, Burger King, Fawaka en Foodmood – zich
verbonden aan het project. FastService is een project van
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV WerkgeversServicepunt
Nijmegen, SVO foodopleidingen en aangesloten horecaondernemers in Rijk van Nijmegen. Maar waar loop je nu tegen aan bij het
begeleiden van zo’n omscholingstraject? Ontdek en ervaar het hier!
www.wspnijmegen.nl/nieuw-omscholingsproject-fastservice-voor-u
Tijd: 18.30 – 19.15 / 19.15 – 20.00
Plaats: 109 (kantine Maas-Waal)
Max aantal deelnemers: 12

Laat je tijdens het festival op diverse plaatsen
verrassen ook door bijvoorbeeld studenten
van verschillende RvN@LABteams die hun
ervaringen delen, de chats met Bob de
Bot en de duurzame lekkernijen van
Trash’ure Taarten!
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Blijf het experiment vieren.
Kom op 14 juni ook naar het grote
Meeting of Minds festival!

