Begeleidende nota bij jaarstukken 2018

De jaarrekening 2018 is opgesteld door Konings & Meeuwissen in opdracht van het bestuur van
Stichting Rijk van Nijmegen@. De jaarrekening is samen met het jaarverslag behandeld door het
bestuur op 28 februari 2019. Na advies van de raad van advies van de stichting zijn de jaarstukken
(jaarverslag plus jaarrekening 2018) op 1 april 2019 vastgesteld door het bestuur.
Stichting Rijk van Nijmegen@ is 2 oktober 2017 opgericht. Daarvoor opereerde de stichting onder de
naam Rijk van Nijmegen 2025 als samenwerkingsverband van 7 gemeenten en 2 Rabobanken in het
Rijk van Nijmegen. Eind 2015 is gestart met een projectaanpak die geleid heeft tot een
uitvoeringsagenda met 25 projecten. Per januari 2017 is een programmadirecteur aangesteld om de
beweging RvN2025 en de projecten te begeleiden.
De beweging heeft zich eind 2017 gespiegeld aan mondiale ontwikkelingen van innovatiedistricten
en scienceparken. Om RvN@ robuuster te maken is een focus aangebracht op de universele
kernwaarden van innovatieve ecosystemen. Dit zijn: Economische waarde, Netwerkwaarde en
Fysieke waarde. In de strategie, de jaarstukken 2018 en het jaarplan 2019 zijn deze waarden de basis.
Om inzichtelijk te maken waar RvN@ in investeert en welke middelen besteed worden aan het
aanjagen van projecten is een onderverdeling gemaakt in de kosten naar deze drie waarden die
gericht zijn op de sociaaleconomische versterking van de regio en daarnaast de kosten van de
ondersteuning/het programmabureau.
Zoals ook in het jaarplan 2019 (beschikbaar op de website) te lezen valt:
•
•
•

Bestaat de Economische waarde uit activiteiten die projecten en producten ondersteunen;
Fysieke waarde is gericht op fysieke hubs en living LABS in de regio en de digitale hub
(website www.RvNhub.nl en de sociale media);
Netwerkwaarde is gericht op het ontsluiten van het netwerk in de regio.

Jaarverslag RvN@
2018
BOUWEN AAN EEN INNOVATIEF ECOSYSTEEM

Kristie Lamers
RVN@ |
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1. Inleiding
RvN@ is meer dan twee en half jaar in beweging. Op steeds meer plekken in de regio, maar
ook daarbuiten is RvN@ een gewaardeerde partner. RvN@ schuift niet slechts aan in het
gesprek, maar initieert vooral grote en kleine daden. RvN@ genereert - altijd in coco-creatie toegevoegde waarde in de regio. Deze toevoegde waarde bloeit in de experimenteerruimtes
die RvN@ met al haar activiteiten inricht, bij voorbeeld in de vorm van living labs en van
RvN@HUBs. Telkens zijn er de crosscross-overs,
overs die bijdragen aan oplossingen die verder gaan dan
het eigen werkveld of vakgebied.
Het motto van RvN@ is het bouwen aan een innovatief ecosysteem om te werken aan
maatschappelijke vraagstukken. Dit motto zijn wij in 2018 luid en duidelijk gaan
communiceren. RvN@ creëerde de vrije ruimte om te kunnen testen, te proberen, fouten te
maken en te leren, zodat we telkens nieuwe stappen gaan zetten. Het gaat hierbij over grote
maatschappelijke vraagstukken. Over circulariteit, over energie, over IT, over diversiteit, over
gezondheid, over voeding, over – nieuw - onderwijs en over - een veranderende arbeidsmarkt. Met bij alles oog voor ondernemerschap – of dat nu smart of sociaal is -: de
business hoort er altijd bij.
RvN@ slaagde er in 2018 steeds beter in om de drie traditionele “O’s” met elkaar te
verbinden. Mensen uit onderwijs, onderneming (en instelling) en overheid zijn daadwerkelijk
met elkaar aan het werk gegaan. In onze projecten, tijdens onze evenementen, in ons
RvN@LAB en in onze RvN@HUBs. Zo ontstaan er innovaties die het leven van mensen in het
Rijk van Nijmegen rijker, gezonder en aangenamer maken.
In 2018 werd de noodzaak van nieuw ondernemerschap, nieuwe arbeid en nieuw onderwijs
steeds duidelijker. Met steeds meer producten in het productschap werkt RvN@ er hard aan,
dat transities zichtbaar worden en innovaties mogelijk. En dat biedt heel veel nieuwe
businesskansen.
Dat betekent dat we in 2018 keuzes hebben gemaakt. We legden een grotere nadruk op het
experiment in de living labs, op RvN@LAB en op de RvN@HUBs. We richtten onze focus op
“waar de energie zit”. Wij werkten steeds meer met de coalition of the willing.
willing Daar gaan we
mee door in 2019. Samen experimenteren we en samen bouwen we aan ons Rijk van
Nijmegen.

Kristie Lamers
december 2018
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2. De koers in 2018
In 2018 zijn binnen RvN@ twee werkwoorden steeds belangrijker geworden: experimenteren
en feitelijk doen.
doen Bouwen aan de beweging RvN@ werd steeds meer “bouwen op eigen
grond”. Niet meer het groter maken van de beweging was de inzet, maar steeds meer het
verbeteren van het potentieel dat er is.
Daarvoor zijn steeds meer producten ontwikkeld – van bij voorbeeld de begeleiding bij het
maken van een businesscanvas via een circulaire quickscan tot een LABconsult. Daarvoor is op
steeds meer plekken in het Rijk van Nijmegen een zichtbare locatie gezocht, die dienst doet
als werkplaats, hybride leeromgeving en als living lab. De eerste locatie is een feit: op 1
november 2018 ging RvN@HUB Beuningen open. Daar wordt de combinatie van
experimenteren en doen zichtbaar met de eerste resultaten van de inzet van RvN@: de
eerste cross-overs dienen zich aan.
Tenslotte: RvN@LAB werd een steeds krachtiger podium, instrument en product om
studenten van het ROC, de HAN en de RU samen met ondernemers, overheden en docenten
te laten werken aan maatschappelijke vragen en opdrachten uit het Rijk van Nijmegen.
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3. De praktijk in 2018
3.1 Evenementen
Twee Meeting of Minds (in juni in het Bevrijdingsmuseum en in november in de Bibliotheek
Gelderland-Zuid) toonden aan dat de mensen uit het Rijk van Nijmegen in grote getalen met
elkaar hun kennis willen delen, hun ervaring beschikbaar stellen voor nieuwe ideeën en met
elkaar aan het werk gaan. Deskundige mensen uit ondernemingen en instellingen, uit het
onderwijs en uit overheden.
Impressie Meeting of Minds 8 november 2018
https://www.youtube.com/watch?v=B3gNVLRDDv4

Tijdens acht keer Durf te vragen/Op de stip stonden hulpvragen van projecten van RvN@ en
initiatieven uit het Rijk van Nijmegen centraal. Zij werden daadwerkelijk geholpen met
concrete adviezen en concrete afspraken.
Tenslotte werden de MeetUps – eens in de zes weken is RvN@ aanwezig in elk van zeven
gemeentes van RvN@ - steeds drukker bezocht. Om kennis te maken met RvN@, maar vooral
om concrete initiatieven in de gemeente te bespreken.

3.2 Steeds meer aanwezig
RvN@ is in 2018 zichtbaarder geworden. Met een druk bezochte website – steeds meer het
platform voor de projecten om successen te vieren. Met een goed gelezen nieuwsbrief,
waarop steeds vaker direct gereageerd wordt. Met aanwezigheid op talloze evenementen in
het Rijk van Nijmegen – bij voorbeeld van een ontbijtsessie met Wijchense ondernemers via
de opening van het TechLokaal in Druten tot een actieve bijdrage tijdens een groot IT-congres
op de Novio Tech Campus.
RvN@ werkte op locatie in alle zeven gemeentes – soms in een gemeentehuis, maar vaak ook
in het ‘huis’ van een ondernemer - vonden de MeetUps plaats en kreeg de Durf te vragen/Op
de Stip een verassende context: in Mook-Middelaar bij voorbeeld tussen de fitnessapparatuur
van een fysiotherapeut, in Nijmegen
tussen de bouwmaterialen van een
bouwondernemer. In het Zolderpark
in Beuningen werd de eerste
RvN@HUB geopend.

Opening RvN@HUB Beuningen met
gedeputeerde Bea Schouten
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3.3 Kapitaliseren van evenementen en HUBS
In de onderstaande tabel wordt duidelijk hoe ondernemers en instellingen investeren in
evenementen en HUBs van RvN@.
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3.4 PRODUCTONTWIKKELING

RvN@ maakt steeds meer producten, die projecten en ondernemers in het Rijk van Nijmegen
helpen nog beter te worden, helpen cruciale vragen of problemen op te lossen of bijdragen
tot een ingrijpende transitie.
De producten worden ontwikkeld in de experimenteerruimte van RvN@. Cuppens Bouw en
bierbrouwer Oersoep waren de eerste afnemers van de Circulaire Kickstart. Met resultaat:
Cuppens is een traject gestart met het gebruik van uitsluitend duurzaam hout in de bouw. En
Oersoep heeft de verspilling van maar liefst 25% van de productie tot de helft gereduceerd.
Woningcoöperatie Talis zet met het LABconsult de eerste stappen richting circulariteit.
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3.5 RVN@LAB
RvN@LAB maakte in 2018 een explosieve groei door. Meer dan tweehonderd studenten van
het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit waren actief. In LABteams rond voeding en
onderwijs, rond Euregionale startups, rond circulariteit bij Talis en bij de Circulaire Kickstart,
bij de ontwikkeling van de zorgapp Bob de Bot.
Tijdens de LABsafari’s door het Rijk van Nijmegen (bouw), naar Duisburg (startups) en
opnieuw door het Rijk van Nijmegen (voeding). Tijdens de LABclub, waar steeds meer
interdisciplinaire verbindingen tussen studenten ontstaan. En met LABhacks, zoals door
studenten Communicatie van de HAN, die in een competitie een digitaal magazine
ontwierpen voor de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost.
De coalition of the willing rond RvN@LAB wordt steeds groter. Studenten sluiten aan op basis
van enthousiasme en motivatie. Docenten doen mee op persoonlijke titel en gebruiken
LABteams en LABstages in hun reguliere onderwijs. Ondernemers vinden via RvN@LAB de
weg naar studenten. Een groot succes in 2018 is dat ook het ROC de deur echt heeft geopend
voor RvN@LAB – via enthousiaste docenten, die doorverwezen naar studenten, die
meegingen op LABsafari of die meewerkten aan een groter bereik onder ROCstudenten. Op
instellingsniveau tenslotte is RvN@LAB steeds vaker gesprekspartner van ROC, HAN en
Radboud Universiteit.
impressie LABclub 24 september 2018
https://rvnhub.nl/rvnlab/labclub-24-september-2018-verslag/
impressie LABsafari 30 november 2018
https://rvnhub.nl/rvnlab/labsafari-voeding-en-gezondheid-de-verhalen/
digitaal magazine Wijkgevoel
http://www.wijkgevoel.nl/index-h5.html#page=

3.6 Nieuwe Partners
De zichtbaarheid van RvN@ groeide enorm in 2018. De impact steeg. En we werden gezien,
niet alleen in Nijmegen en in het Rijk van Nijmegen, maar ook daarbuiten. Op nationaal
niveau zijn The Economic Board en NL2025 partner geworden.
In Oost-Nederland zijn we gaan samenwerken met Oost.nl en met de Gelderse
Sportfederatie, in het Rijk van Nijmegen met de Modulair Gemeentelijke Regeling en in het
Nijmeegse met het Ondernemersfonds, met InScience, met de Bibliotheek Gelderland-Zuid en
met Wij zijn Nijmegen.

7

3.7 RvN@ projecten
Hieronder wordt de status van de RvN@ projecten weergegeven. Bij de projectbeschrijving
worden ook de belangrijkste activiteiten uit 2018 vermeld. Via een click op de link bij elke
project verschijnt de projectpagina. Bij het kopje ‘Stand van zeken’ is te lezen welke concrete
stappen het project in 2018 heeft gemaakt. In het onderstaande overzicht zijn de projecten
die in 2018 zijn gestart tegen een groene achtergrond geplaatst.
In 2018 is veel minder ‘klassiek’ aanjaaggeld uitgekeerd. Een overzicht daarvan staat in het
financieel jaarverslag van 2018. Het merendeel van het aanjaaggeld is ‘slim’ uitgekeerd.
Projecten maakten gebruik van producten, events, LABs, HUBs en andere versnellers. Bijna al
het geld uit de drie waarden – economisch, fysiek en netwerk – is voor dit ‘slimme’ aanjagen
gebruikt. In 2019 zal de nieuw te ontwikkelen impactmeter hierin meer inzicht geven.
Project
Huidige stand van zaken
All inclusive wijken in het Rijk van https://rvnhub.nl/projecten/all-inclusive-wijk/
Nijmegen
(netwerk)bijeenkomsten:
Startdatum:
2017
http://deallinclusivewijk.nl/#section7
Aanjaaggeld:
nee
6-07-2018: Businessbingo in de Honigfabriek in Nijmegen
LABteam:
nee
14-09-2018: Opening Wijkbedrijf DAZO in het Spijkerkwartier in
Participatie HUB: nee
Arnhem.
Dtv Op de stip
nee
https://rvnhub.nl/projecten/business-generator-health-high-tech/
Business Generator Health High
Tech
(netwerk)bijeenkomsten:
https://briskr.eu/our-vision/
Startdatum:
2017
20-7-2018: Uitzending NPO1 Een vandaag, over onderzoek TropIQ
Aanjaaggeld:
nee
Health Science, een spin-off van Radboudumc.
LABteam:
nee
Participatie HUB: ja
Dtv Op de stip
ja
Centrum voor circulaire
bouweconomie

https://rvnhub.nl/projecten/circulaire-bouweconomie/
https://rvnhub.nl/leren-rvn-lab/labteam-circulariteit-2/

Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

(netwerk)bijeenkomsten:
Deelname aan circulaire festival in het kader van green Capital, met
alle duurzame/energie en circulaire projecten van RVN@
Inspiratiemarkt duurzaam verbouwen:
https://rvnhub.nl/event/inspiratiemarkt-duurzaam-verbouwen/

01-09-2018
nee
Tallis
nee
ja

Circulaire economie
Startdatum: 05-10-2017
Deelproject: Lokaliteitenkabinet
Circulariteit Talis
Aanjaaggeld: ja
LABteam:
ja Tallis
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja

Score

.
https://rvnhub.nl/projecten/circulaire-economie/
https://rvnhub.nl/leren-rvn-lab/labteam-circulariteit-2/
(netwerk)bijeenkomsten:
Begin 2019 zal er een evenement georganiseerd worden “de cirkel
moet rond”. Dit wordt georganiseerd vanuit het RvN@ project
Circulaire Economie. De aanjager van Circulaire Bouweconomie zal
tijdens dit evenement spreken over circulaire bouweconomie.
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Project
Crowdfunding in het Rijk van
Nijmegen

Huidige stand van zaken
https://rvnhub.nl/projecten/crowdfunding-rijk-nijmegen/

Score

https://www.crowdfundingnijmegen.nl/
Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
ja Voeding
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
nee

LABteam
Het lab team voeding heeft voor de doorontwikkeling van hun
product ( voedingsspel) een crowdfund actie gehouden. Een mooie
ervaring om met andere lab team te delen.
Extra info
De aanjager van dit project is verhuist naar een plaats buiten RvN.
De comunety heeft aangegeven mee te gaan denken over
fondsenwerving voor de beweging RVN@ in 2019. Een nieuwe
aanjager word gezocht.

Duurzaam en gezond aan tafel
Startdatum:
06-07-2017
Aanjaaggeld:
ja
LABteam:
ja Voeding
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja

https://rvnhub.nl/projecten/duurzaam-en-gezond-aan-tafel/
https://rvnhub.nl/labteam-voeding/
netwerk)bijeenkomsten:
Symposion voeding met agri netwerk en zorg netwerk 18-04-2018. (
150 deelnemers)
Diverse bijeenkomsten in Noord Brabant voor uitbreiding van dit
project naar andere regio’s

Financiële zelfredzaamheid

https://rvnhub.nl/projecten/financiele-zelfredzaamheid/

Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
ja
LABteam:
ja
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja

(netwerk)bijeenkomsten:
03-07-2018 Bijeenkomst Financiële Zelfredzaamheid: Hoe mooi zou
het zijn als we in de regio Nijmegen armoede nog meer kunnen
verzachten en nog mensen in armoede weer in hun kracht kunnen
zetten. https://youtu.be/0jwWf5KH_tg

Flexibel wonen in het Rijk van
Nijmegen
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

2017
nee
nee
ja
ja

Extra info
Een kleine ronde tafel heeft plaats gevonden om mindset wonen (
wonen voor mensen met een beperking buiten de regulaire aanbod)
een plek te geven binnen RvN@. Partijen zijn Talis, Pluryn en Ruis. In
2019 verkennen we wat de projectkansen zijn.

https://www.woonlink.nu/portfolio_page/mindset-wonenwoonproject/

https://rvnhub.nl/projecten/rvn-food-community/

Food community
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

Elk kwartaal een kleinere bijeenkomst van de diverse en
slagvaardige projectgroep
https://rvnhub.nl/projecten/flexibel-wonen-rijk-nijmegen/

2017
nee
nee
JA
nee

(netwerk)bijeenkomsten:
Elk Kwartaal comunety bijeenkomst met bedrijfsbezoek.
1 lab safari in combinatie met LAbteam voeding
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Project
Green capital fashion

Huidige stand van zaken
Dit project draait nu mee in de Green Capital Challenges. In 2019
wordt dit verbreed in de regio. Er zijn oriënterende gesprekken
geweest hoe dit vorm te kunnen geven.

Score

Startdatum:
26-02-2018
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
nee
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
nee
Kenniscentrum zelfstandig wonen https://rvnhub.nl/projecten/prettig-thuis/
https://rvnhub.nl/leren-rvn-lab/labteam-health-smart/
Startdatum:
01-01-2018
Deelproject: Age friendly region (netwerk)bijeenkomsten:
Chatbot
Vanaf september 2018, 6 weeks agile sessies op de hub in
Aanjaaggeld: ja
Beuningen.
LABteam:
ja
Participatie HUB: ja
Dtv Op de stip
ja
Kracht van diversiteit
https://rvnhub.nl/projecten/kracht-van-diversiteit/
Startdatum:
01-01-2018
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
ja
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja
Logistieke expertise in de regio
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

2017
nee
nee
nee
nee

Nieuwe winkelstraat
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip
Novio match

2017
nee
nee
nee
nee

Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
ja
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
nee

(netwerk)bijeenkomsten:
Elke 6 weken een Diversiteitscafé- praat u met ons mee? Mooie
bijdragen door sprekers, ontmoetingen, succesverhalen,
oplossingen en verbinding staan centraal in Het Diversiteitscafé.
https://rvnhub.nl/projecten/versterken-organiserend-vermogenlogistiek-expertise-centrum-regio-nijmegen/
https://www.lecregionijmegen.nl/
(netwerk)bijeenkomsten:
Elk kwartaal organiseert het LEC Regio Nijmegen het logistieke Café.
Het LEC Regio Nijmegen nodigt je graag uit voor het laatste
Logistieke Café van het jaar op woensdag 28 november vanaf 17.00
uur bij Hotel Nimma. Met het doel om de logistieke markt actiever
te betrekken bij alle innovaties en andere ontwikkelingen binnen de
branche.
https://rvnhub.nl/projecten/de-nieuwe-winkelstraat-2/

(netwerk)bijeenkomsten:

https://rvnhub.nl/projecten/noviomatch/
Kanttekening: de tool die ontwikkeld is binnen dit project, is deze
afdoende om het probleem te kunnen oplossen?
(netwerk)bijeenkomsten:
23-10-2018: Congres: An Innovative Truth X, Novio Tech Campus.
Het programma omvat naast een informatiemarkt met demostands
onder meer diverse plenaire keynotepresentaties ,
posterpresentaties en een plenair debat tussen vertegenwoordigers
van de wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
https://www.aninnovativetruth.nl/2018/
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Project
Technieklokalen
Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
ja
LABteam:
nee
Participatie HUB: ja
Dtv Op de stip
ja
RvN@ innoveert vrijwilligerswerk

Huidige stand van zaken
https://rvnhub.nl/projecten/practice-what-you-teach/

Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip
RvN@LAB

(netwerk)bijeenkomsten:
Kick-off: Het hippe zusje van de vrijwilligers centrale: Doel, hoe
bouwen we aan een innovatief platform van werving, verbinding en
plaatsing

01-01-2018
nee
ja
nee
ja

Startdatum: 01-03-2017
Deelproject: Grijze pakken pizza
Party
Praktijkhuis voor
ondernemers
Aanjaaggeld: ja
LABteam: ja
Participatie HUB: ja
Dtv Op de stip ja

Silver valley
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

01-02-2018
ja
ja
nee
nee

Smart business parcs

(netwerk)bijeenkomsten:
05-10-2018 opening technieklokalen Druten

https://rvnhub.nl/projecten/rvn-innoveert-vrijwilligerswerk/

https://rvnhub.nl/projecten/rvnlab/
https://rvnhub.nl/projecten/grijze-pakken-pizza-party/
https://rvnhub.nl/projecten/ondernemende-nijmeegse-student/
(netwerk)bijeenkomsten:
6 juli 2018 Labclub: feestelijke afsluiting van het RvN@LABjaar
20 augustus 2018 RvN@LAB introductiemarkt Radboudstudenten
30 augustus 2018 RvN@LAB Introductiemarkt HAN studenten
24 september 2018: LABclub, ontmoet en bouw aan jouw eigen
netwerk in het Rijk van Nijmegen.
30 november 2018: LABsafari voeding en gezondheid
(https://rvnhub.nl/rvnlab/labsafari-voeding-en-gezondheid-deverhalen/)
12 december 2018: Grijze pakken pizza party
21 december 2018: LABclub
https://rvnhub.nl/projecten/silver-valley/
(netwerk)bijeenkomsten:
Kerstmarkt 15 december, publicatie van het online magazine
“Wijkgevoel”.
www.wijkgevoel.nl
https://rvnhub.nl/algemeen/project-silver-valley-geeft-hetmagazine-wijkgevoel-uit/
https://rvnhub.nl/projecten/smart-business-parc/

Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
nee
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja
Start up Nijmegen

https://rvnhub.nl/projecten/startup/

Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

(netwerk)bijeenkomsten:
Elke week workshops, presentaties en masterclasses aan te bieden
aan alle startende ondernemers uit het RvN. Iedere maand 3
StartUps centraal te stellen in Lead Generation Sessie en Brainstorm
Events. 20 Intervisie groepen begeleiden van elk 5 StartUps.

06-07-2017
ja
nee
nee
nee

Score

(netwerk)bijeenkomsten:
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Project
Starters 4 communities

Huidige stand van zaken
https://www.starters4communities.nl/

Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

Als project van RvN@ ontwikkelt Starters4Communities het product
Sociaal Ondernemen. Dit product helpt eigen RvN@projecten te
accelereren.
Dit project zorgt voor een wisselwerking: aan de ene kant gebruikt
Starters4communities RvN@ om het zakelijk netwerk te versterken.
Aan de andere kant helpt Starters4communities RvN@ door de
projecten en LABteams te versterken met het product.
Daarnaast draait het LABteam voeding mee in het programma van
Starters4Communities.

08-10-2018
nee
ja
nee
nee

Score

(netwerk)bijeenkomsten:
https://www.starters4communities.nl/

Student en voeding

https://rvnhub.nl/projecten/student-voeding/

Startdatum:
08-10-2018
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
ja
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
nee

Vanuit dit project is er contact gelegd met het project de Food
Community. De studenten komen hierdoor in contact met
ondernemers. Daarnaast nemen deze studenten deel aan de
LABsafari in het najaar van 2018.

https://rvnhub.nl/projecten/summer-capital/

Summer capital
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

11-01-2018
ja
nee
ja
nee

RBT KAN en Summer Capital onderhouden een nauw contact om
elkaar op de hoogte te houden van activiteiten en ambities. Dit
overleg vindt zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau
plaats. Ook organiseert Summer Capital regelmatig
communitybijeenkomsten (bijeenkomsten met lokale ondernemers,
evenementorganisatoren en andere partners) waar RBT KAN een
vaste genodigde is.
(netwerk)bijeenkomsten:
www.summercapital.nl

Teckle innovation
https://rvnhub.nl/projecten/teckle-innovatieservice/ I
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip
Wastiourlab
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip
Weave

2017
nee
nee
ja
ja

(netwerk)bijeenkomsten:
Innovatie Café
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijk-van-nijmegen/teckle/
https://rvnhub.nl/projecten/wastiourlab/

01-09-2018
nee
nee
nee
nee

Startdatum:
01-05-2018
Aanjaaggeld:
nee
LABteam:
nee
Participatie HUB:
ja
Dtv Op de stip
ja

https://rvnhub.nl/projecten/weave/
In de uitvoering rondom de circulaire kickstart. Er wordt onderzocht
of het Belastingkantoor een fysieke plek kan zijn om het netwerk
sterker te maken. Het programmabureau NL 2025 heeft contact
gelegd en wil gaan kijken hoe ze dichter bij de zakelijke markt in de
regio kunnen komen.
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Project

Huidige stand van zaken
https://rvnhub.nl/projecten/werken-in-het-rvn/

Score

Werken in het Rijk van Nijmegen
Startdatum: 2017
Aanjaaggeld: ja
LABteam: nee
Participatie HUB: nee
Dtv Op de stip
ja

(netwerk)bijeenkomsten:
06-11-2018 Ontbijtbijeenkomst voor ondernemers in de techniek bij
NXP Nijmegen. Georganiseerd door Stichting De Nieuwe Arbeid
(DNA)
https://www.denieuwearbeid.nu/
https://rvnhub.nl/projecten/energie-in-het-rijk-van-nijmegen/

Energie in het Rijk van Nijmegen
Deelproject: CO2 neutrale wijken
Startdatum:
2017
Aanjaaggeld:
ja
LABteam:
nee
Participatie HUB:
ja
Dtv Op de stip
ja

Extra info
Zwaartepunt van enkel zonnen energie in de project is verbreed
naar oa waterstof en concrete product ontwikkeling. Het product
dat binnen dit project wordt ontwikkeld is een collectieve
warmtepomp die in 1 huis diverse met elkaar communicerende
energie bronnen dmv een smart energie interface met elkaar
verbind en met elkaar laat werken.

Zorgeloos op vakantie

https://rvnhub.nl/projecten/zorgeloos-op-vakantie/

Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

(netwerk)bijeenkomsten:

06-07-2018
ja
nee
nee
ja

De weg naar schone lucht
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

29-11-2018
nee
nee
nee
ja

https://rvnhub.nl/projecten/de-weg-naar-schone-lucht/

is net gestart
Nog geen pagina op site
Plu024 is een Nijmeegse Sociaal Coöperatie die mensen helpt bij het
ondernemen met behoud van uitkering.

Sociale Coöperatie PLU024
Startdatum:
Aanjaaggeld:
LABteam:
Participatie HUB:
Dtv Op de stip

29-11-2018
nee
nee
nee
nee

In het land bestaan al langer sociale coöperaties met hetzelfde doel
als Plu024, bijvoorbeeld in Amersfoort, Breda en Den Haag. De
ervaringen daar laten zien dat mensen met een uitkering die op
deze manier een bedrijfje opzetten meer contacten krijgen, vaker
buiten de deur komen en vooral ook meer zelfvertrouwen
uitstralen. Kortom, ze krijgen weer meer plezier in het leven.
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4. Beeldmerken Partners van RvN@
De zwerm van ondernemingen die aan het werk zijn in de projecten van RvN@ wordt steeds groter.
Hieronder een voorproefje van een volledig overzicht. In Q2 wordt een volledig overzicht op de
website geplaats.
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5. Op weg naar 2019
Voor RvN@ was 2018 uiterst succesvol. Dat succes continueren we en verdiepen we. Door te
blijven doen waar we goed in zijn en dat steeds beter te maken. Door nog meer te werken
met de mensen die dat willen – de coalition of the willing. Door ons productschap uit te
breiden en bestaande producten telkens te verbeteren.
Dat doen we door nog meer in te zetten op het Rijk van Nijmegen als een grote
experimenteerruimte. Dat doen we met wat we het nieuwe aanjagen noemen – projecten
krijgen de kans om met onze producten te accelereren. En dat doen we door nog meer te
werken in interactie met grote regio-overstijgende netwerken.
Het succes van 2018 laat zien dat we op de goede weg zijn. Dat geeft energie en inspiratie.
Met de inzet van iedereen in de beweging wordt 2019 een mooi jaar.
Tot slot is worden hieronder de evenementen voor het eerste en tweede kwartaal van 2019
weergegeven. Het evenementen overzicht voor het tweede halfjaar van 2019 volgt in de
eerstvolgende rapportage.

15

16

17

Stichting Rijk van Nijmegen@, Nijmegen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

€
Netto-omzet
Versterken economische waarde
Versterken fysieke waarde
Versterken netwerkwaarde

547.241
-121.059
-16.554
-95.308

Brutowinst
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Algemene kosten

2018
€

€

2017
€

566.916
-105.402
-3.611
-248.442
314.320

209.461

116.836
32.044

-

414
2.314
1.520
136
48.369

1.360
2.001

Som der bedrijfslasten

201.633

3.361

Bedrijfsresultaat

112.687

206.100

Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultata uit gewone bedrijfsuitoefening

-191
112.496

206.100

