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Rioned 60 years moving forward
Teambuilding & jubileumevent

Een jubileumevent is bij uitstek geschikt om meerdere doelen te bereiken, 
zelfs tegelijkertijd. Maak een goede planning en denk na over alle fases van het 
evenement. Hoe gebruik je een jubileum om meer eenheid en saamhorigheid 
binnen je organisatie te creëren? Rioned gaf in 2016 het perfecte voorbeeld. 
Het 60-jarige bestaan werd aangegrepen om een bijzonder evenement te 
organiseren om het personeel te bedanken, de onderlinge band te versterken en 
samen met de medewerkers en hun partners de historie te vieren en vooruit te 
kijken naar de toekomst. Door overdag met het personeel in te zetten op fun én 
teambuilding werd de basis gelegd voor een magische avond, met partners, in de 
Efteling.

Fun & fairytales
Het 60-jarig jubileumevenement moest 
vooral onvergetelijk worden, met veel 
aandacht voor het fun-aspect en ruimte 
om als team aan de slag te gaan. De 
uitdaging was dus om een perfecte 
combinatie van deze twee zaken te vinden. 
Door overdag teambuildingactiviteiten te 
organiseren bij Experience Island en in de 
avond een sprookjesachtige avond in de 
Efteling neer te zetten, konden we beide 
aspecten volop belichten. Opvallend was 
dat Rioned overdag alleen met het eigen 
personeel was en dat in de avond ook 
de partners uitgenodigd waren om dit 
bijzondere jubileumevenement mee te 
vieren.

Van teambuildingsactiviteiten naar 
Oosterse tempels
Met een mengeling van verrassing, plezier 
en spanning gingen de 12 teams de 
uitdaging aan om zoveel mogelijk punten 
te verzamelen tijdens de teambuilding. 
Er was volop actie in de rhibboot, aan de 
zipwire en bij het quadrijden en er werd 
creatief samengewerkt bij het maken van 
een levensgrote katapult. De medewerkers 
hadden plezier in de activiteiten en het 
samenwerken. Terwijl in de middag 
de adrenaline tot grote hoogte steeg, 
zorgden we ervoor dat bij aanvang van 
het avondprogramma meteen de juiste 
sfeer werd neergezet voor een magische 
avond. De gasten werden verwelkomd 

door Oosterse wachters en begeleid naar 
een zeer bijzondere, op maat gemaakte 
Aquanura-show. In het Fata Morgana 
Paleis barstte het feest los met een 
spraakmakend programma. 
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EEN COMBINATIE VAN 
TEAMBUILDING EN
EEN FEESTAVOND

Rioned - Jan Pieters
Algemeen directeur 

Rioned levert al 60 jaar rioolreinigingsapparatuur voor het spoelen, reinigen 
en inspecteren van rioleringen. De apparatuur wordt in Tilburg vervaardigd en 
Rioned heeft daarnaast verkoopkantoren in België, Frankrijk en Engeland. 
Hier zijn dagelijks ruim 80 medewerkers werkzaam.

Als algemeen directeur is Jan Pieters sinds 
2002 verantwoordelijk voor de vestiging 
in Tilburg en de kantoren in het buitenland. 
Na zijn studie had Jan de ambitie om 
te gaan reizen voor zijn werk en zodoende 
belandde hij bij een internationaal 
transportbedrijf. Zijn honger naar reizen 
werd hier nog niet voldoende gestild en 
toen hij de vacature van exportmanager 
bij Rioned zag, was zijn interesse gewekt. 
Jan had tot die tijd geen affiniteit met deze 
branche, maar dat veranderde snel en met 
name het internationale aspect sprak hem 
enorm aan. 

Carpe diem
Voor Rioned is het van belang om de lat 
steeds een beetje hoger te leggen. 
Jan heeft een goed team om zich heen
verzameld, dat zich continu schoolt 
en samen zijn zij steeds met 
ontwikkelprocessen bezig. Het is voor Jan 
dan ook interessant om te zien hoe andere 
bedrijven dit doen. “Ik heb hierin geen 
held of inspiratiebron, maar ik lees heel 
graag boeken over succesvolle bedrijven. 
De theorie die hierachter zit, koppel ik naar 
Rioned om ons zo te blijven verbeteren 
en uit te dagen.”  Het genieten van het 
proces verliest Jan hierbij niet uit het 

oog. De quote die bij hem van toepassing 
is, is niet voor niks Carpe diem (pluk de 
dag). “We leven in een snel veranderende 
maatschappij en veel mensen kijken veel te 
veel op de lange termijn. Leef nu, 
doe wat je vandaag kunt doen en doe dat 
vooral met plezier.”

60-jarig jubileum
2016 was het 60-jarig jubileumjaar 
van Rioned. Deze mijlpaal konden ze, 
net als 50 en 55 jaar, niet voorbij laten 
gaan. “Deze dag is op twee manieren 
ingestoken. In eerste plaats wilden we onze 
medewerkers bedanken voor hun inzet 
en loyaliteit. Daarnaast was de insteek om 
de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen het bedrijf te versterken. 
Uit het tevredenheidsonderzoek dat in 2015 
onder de medewerkers was afgenomen, 
bleek dat dit met name een verbeterpunt 
was. Het jubileumevent startte met een 
teambuilding en we sloten af met een 
feestavond waarbij de partners ook 
waren uitgenodigd. Als we enkel voor een 
feestavond hadden gekozen, waren 
de mensen die elkaar goed kennen bij 
elkaar gaan staan en bereik je niet het doel 
om de samenwerking te stimuleren.”

Vooral doorgaan
Aan Jan de taak om deze boodschap goed 
over te brengen tijdens zijn speech aan het 
begin van de dag. Een goede voorbereiding 
is hierbij het halve werk. Deze begint met 
het inleven in het publiek. Wie heb je voor 
je en wat wil je die mensen meegeven? 
“We hebben een fantastisch team en het is 
belangrijk om hun te laten weten 
waar we staan en waar we naartoe willen, 
wat ons doel is. We willen de neuzen 
dezelfde kant op krijgen en we laten zien 
hoe onze mensen in dit plaatje passen. 
Door ze optimaal te betrekken komt de 
boodschap aan.”  Het jubileumevent was de 
eerste, goede aanzet om de samenwerking 
vorm te geven, maar dit was slechts het 
begin. Cruciaal is dan om niet te stoppen 
met deze vormgeving. “Er zijn verschillende 
evaluatiemomenten geweest en hieruit 
bleek dat het event door iedereen als 
fantastisch is ervaren. Daarnaast blijven we 
hard werken om de samenwerking naar 
een hoger niveau te tillen.”

Het jubileumjaar als 
communicatiemiddel
Het jubileumjaar is het uitgelezen 
moment om het contact met niet alleen 
de medewerkers, maar ook met relaties, 
stakeholders en andere betrokkenen bij 
het bedrijf opnieuw aan te halen. 
“We hebben het jubileumjaar aangegrepen 
om onze klanten, relaties en de wereld 
om ons heen te laten zien dat we 60 jaar 
bestaan, dat we al zo lang in deze business 
zitten. Dit heeft vorm gekregen door onze 

                    Bekijk het interview met Jan Peters online www.marquis-evenementen.nl/vip

e-maillogo’s aan te passen, 
in verschillende vaktijdschriften te 
publiceren en onze distributiepartners 
op de hoogte te brengen. Bij de andere 
jubileumjaren waren zij ook aanwezig, 
maar dit jubileumjaar hebben we voor een 
andere invulling gekozen.”

In de huid van 
de opdrachtgever kruipen
De samenwerking tussen Rioned en 
MarQuis gaat al heel wat jaren terug. 
Voor Jan is het van belang dat een 
evenementenbureau aanvoelt hoe 
de bedrijfscultuur is en weet wat er 
verwacht wordt. “MarQuis voelt dit haarfijn 
aan en daarom hebben we al jarenlang een 
prettige samenwerking. Wanneer wij een 
vraagstelling neerleggen voor een event 
dan sluit het concept van MarQuis altijd 
precies aan bij waar wij naar op zoek zijn 
en daar zit heel veel creativiteit in. 
Verder worden wij compleet ontzorgd. 
Vroeger organiseerden wij het event nog 
zelf en dan waren we weken van tevoren 
al bezig met de voorbereiding en de week 
erna moesten we bijkomen van het hele 
gebeuren. Dat wilden we niet meer en 
nu hoeven we ons nergens meer druk 
over te maken. We kunnen ons met onze 
medewerkers en gasten bezighouden voor, 
tijdens en na het event.”

Durven zijn
Een van de grootste uitdagingen voor 
organisaties in de toekomst is 
durven zijn. Niet claimen, niet doen alsof, 
niet roepen, maar durven zijn. Volgens 
Jan is durven zijn dat je als organisatie 
en persoonlijkheid onderscheidend bent. 
“Je wilt dat je producten onderscheidend 
zijn en daarom zetten wij producten met 
bepaalde kenmerken in de markt. 
Als persoonlijkheid ben je onderscheidend 
door jezelf te zijn. Doe de dingen die je doet 
vanuit je hart. Evenementen kunnen op dit 
vlak ook een belangrijke rol spelen door 
bepaalde aspecten anders aan te pakken 
dan de gasten zouden verwachten. 
Wat voor het ene bedrijf geldt, hoeft niet zo 
te zijn voor het andere bedrijf. MarQuis kan 
zich onderscheiden door met bepaalde 
creativiteit een ander soort event te 
ontwerpen waar wij als bedrijf op 
instappen. Daar gaan wij graag in 
mee.” DE DO’S VAN JAN

“Begin op tijd aan de organisatie van een 
evenement. Daarnaast hebben wij gemerkt 
dat het goed is om verschillende mensen 
uit het bedrijf in een projectteam te 
plaatsen en samen daadwerkelijk een doel 
te hebben met het event. Dit doel kan het 
vieren van een jubileum zijn, maar het kan 
ook een combinatie zijn met teambuilding 
of om de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. Met die boodschap ga je om de tafel 
met het evenementenbureau om te kijken 
hoe dit verder invulling gaat krijgen. 
Dus na het bepalen van de doelstelling kun 
je verder bouwen aan het event.”
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