Beste RIVU leden,
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Tijd voor u om de koffers te pakken en te gaan
genieten van uw welverdiende rust. Vóór u in vliegtuig, auto of boot stapt, willen we met u
terugkijken op de afgelopen periode én vooruitkijken. RIVU blikt met een positief gevoel
terug op het afgelopen seizoen. Het ledenaantal is weer gegroeid en de RIVU-activiteiten
werden goed bezocht. Na de vakantie staat er weer een aantal leuke en boeiende activiteiten
op het programma. De komende periode zal voor RIVU ook in het teken staan van het 30jarig jubileum. Zo zal op 30 september de aftrap plaatsvinden door de onthulling van een
kunstwerk. Dit kunstwerk heeft RIVU laten maken van de oude spoorstamlijn en brengt een
stukje historie terug op ons terrein. Het RIVU-jaar zal op 15 december afgesloten worden met
een jubileumfeest. Wij wensen u een heel fijne vakantie en kijken ernaar uit om u na de
vakantieperiode weer te ontmoeten!

KOMENDE RIVU-ACTIVITEITEN 2016
19 juli van 17.00 tot 19.00 uur – Inloopborrel Makro
Op dinsdag 19 juni kunnen de leden van RIVU kennis maken met de vernieuwde Makro. De
belangstelling voor deze inloopborrel is met 75 deelnemers groot. Makro introduceert met
deze vernieuwde vestiging een uniek winkelconcept dat perfect is afgestemd op de wensen
van de ondernemer. U kunt hier niet alleen shoppen en inkopen voor uw business, maar ook
andere ondernemers ontmoeten. Zo heeft Makro een netwerkplein waar u kunt werken en
netwerken. Op www.makro.nl vindt u meer informatie en de openingsaanbiedingen.

30 juli – Motortoertocht

RIVU-lid Jos van Dartel organiseert op zaterdag 30 juli een gezellige en mooie motortocht,
waaraan ook RIVU-leden deel kunnen nemen. Waar men naar toe gaat, blijft nog even een
verrassing. Vast staat wel, dat de motorrijders zich op 30 juli om 08.00 uur bij autobedrijf Jos
van Dartel, Ruiterskampweg 6 te 's-Hertogenbosch zullen verzamelen. Wilt u aan deze tocht
deelnemen, stuur dan z.s.m. een e-mail naar jos@josvandartel.nl. Vragen? Bel Jos op 0736215700.

JAARKALENDER TIJDSTIP
30 september 17.00 – 19.00 uur
20 oktober 17.00 – 21.00 uur
17 november 16.00 – 19.00 uur
28 november 19.30 – 22.00 uur
15 december 17.00 – 23 uur

ACTIVITEIT
Onthulling RIVU-Kunstwerk + borrel
Inloopborrel Sligro
Algemene Ledenvergadering + workshop
Brand- en ontruimingsoefening BHV’ers
Jubileumfeest 30 jaar RIVU

Hebt u al wensen of ideeën voor het programma 2017 of wilt u in 2017 een inloopborrel bij
uw bedrijf organiseren? Laat het ons weten door een e-mail te sturen aan info@rivu.nl.

TERUGBLIK RIVU-ACTIVITEITEN
26 mei – RIVU Schouw
De weergoden waren RIVU op donderdag 26 mei zeer gunstig gezind. Geen regen, maar een
stralend zonnetje en dus heerlijk wandelweer. Onder leiding van een teamcaptain vertrokken
ruim 50 RIVU-leden voor een schouw over het terrein. Het vertrekpunt was het
parkeerterrein van het BIM Centrum ‘De Rietvelden’. Tijdens de schouw werd volop gebruik
gemaakt van de BuitenBeter App (www.buitenbeter.nl) van de gemeente. Na een wandeling
van zo'n vier kilometer kwamen de groepen na ongeveer 1,5 uur weer terug op het
parkeerterrein. Onder het genot van een drankje werden daar de eindevaluaties ingevuld en
door de teamcaptains gepresenteerd. Al met al werden de bedrijventerreinen De Rietvelden
en De Vutter gewaardeerd met een voldoende (gemiddeld cijfer: 7). Nadat alle groepen hun
ervaringen met elkaar hadden gedeeld, was het tijd voor een BBQ (verzorgd door Cuhabo
Catering). De aanwezigen genoten van diverse soorten vlees, vis en vers gemaakte salades
én van de heerlijke wijnen van Bensdorp Wijnen.

16 juni – RIVU Kart Cup
Op donderdag 16 juni jl. streden 20 RIVU-teams op het Circuit Park Berghem in een 1-uurs
race om de RIVU Kart Cup 2016. De teams van Logistiek Centrum 's-Hertogenbosch
(LCsH) kwamen als grote winnaars uit de bus. Om ook de minder ervaren karters een kans
te geven op een overwinning, werd er dit jaar een onderscheid gemaakt tussen de bedreven
en minder bedreven snelheidsduivels. Na de prijsuitreiking was er ook dit jaar weer een
tombola. Prijzen hiervoor werden beschikbaar gesteld door Captain Graphics, Parastone,
Automobielbedrijf Bert Story BV en Saris en Partners Makelaars. Waarvoor dank!

30 juni – Workshop ‘Hoe presenteer ik mezelf’
Op 30 juni organiseerde RIVU voor haar leden de workshop ‘Hoe presenteer ik mezelf’ bij
restaurant de KASerne. Jezelf goed presenteren en profileren tijdens het netwerken is
belangrijk. Maar hoe doe je dat? Op een enthousiaste en inspirerende wijze leidde Huub van
Mackelenbergh van Mackel&Bergh Training de deelnemers door de verschillende fasen van
het netwerkgesprek. De eerste fase, namelijk het leggen van een eerste contact tijdens een
netwerkbijeenkomst, bleek voor bijna iedereen de meest lastige stap. Spanning en
onzekerheid spelen hierbij een rol, maar ook de handigheid om een nuttig gesprek aan te
knopen ontbreekt vaak. Met in het achterhoofd dat iedereen dit lastig vindt, wordt het zetten
van een eerste stap al veel eenvoudiger. Door de vele tips die Huub tijdens deze workshop
gaf, zal het in het vervolg ook makkelijker zijn om een gesprek aan te knopen en tot het
gewenste resultaat te komen.
Na afloop bleek dat deze workshop positief is ervaren en een RIVU workshop voor herhaling
vatbaar is. Hebt u suggesties voor een workshop, laat het dan weten door een e-mail te
sturen naar info@rivu.nl.

Impressie overige RIVU-Activiteiten – www.rivu.nl
Een uitgebreidere impressie en foto’s van de RIVU-activiteiten vindt u op de website onder
het kopje activiteiten. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016
treft u aan bij archief.

RIVU-LEDENWERVING EN LEDENBINDING
NIEUWE LEDEN

De RIVU heeft in 2016 tot nu toe 10 nieuwe leden welkom mogen heten, te weten:
Captain Graphics Floris Hollander
Inqar Autoverhuur & Shortlease Antoine van Kessel

Jeffrey Maas Dienstverlening in Gedrag
De KASerne
Kijk op Keukens
Logicas Trade BV
Nas Uitzendbureau
Op je Klompen
Sandler - Quint Business Development
Woordkracht10

Jeffrey Maas
Peet Hofmans
Wim Kok
Cas Leber
Richard Nas
Rick van Leeuwen
Otto Quint
Ingrid Dobbelsteijn-Roefs

Meer informatie over deze nieuwe leden en een actueel ledenoverzicht (160 leden) treft u aan
op het ledengedeelte van de website. Hebt u nog geen foto, logo of bedrijfsomschrijving
toegevoegd? Dit kunt u eenvoudig doen door in te loggen en uw gegevens aan te vullen.
Natuurlijk kunt u zelf ook een bijdrage leveren om het ledenbestand van RIVU verder uit te
breiden. Wijs uw buren op het bestaan van RIVU en nodig hen uit ook lid te worden! Een
aanmeldformulier en bijbehorende voorwaarden (inclusief contributiestructuur) treft u aan op
de website.

LEDENNIEUWS
Fysiosupport biedt speciale actie voor RIVU-leden

FysioSupport is sinds 2005 gevestigd in het Fitland sportcentrum aan de Hedikhuizerweg.
FysioSupport is een eerstelijns praktijk waar iedereen, met of zonder verwijzing, behandeld
kan worden. De specialisaties zijn:
- het behandelen van lage rug- en nekklachten, o.a. met manuele therapie en OriGENE
(www.lagerugklachten.nl).
- revalidatie na trauma of operatie waarbij er kosteloos gebruik gemaakt kan worden van de
faciliteiten van Fitland ‘s-Hertogenbosch.
FysioSupport heeft voor medewerkers van RIVU-leden speciale acties. Voor meer informatie
hierover zie www.rivu.nl.

Nieuws voor de RIVU website?

Op de RIVU-website wordt regelmatig nieuws van leden geplaatst. Hebt u een bijzondere
aanbieding voor RIVU-leden of wilt u een oproep aan RIVU-leden doen, dan kunt u dit op de
website laten plaatsen door de tekst (eventueel met een foto) te sturen naar info@rivu.nl.

NIEUWS RIVU-WERKGROEPEN
Werkgroep Milieu (voorzitter Wilfried Aarsen)
Aanleg ecologische oevers

Firma Hakkers BV is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met het aanbrengen van nieuwe
damwanden langs de Zuid-Willemsvaart. Deze damwanden zijn niet gunstig voor de natuur,
omdat veel planten en dieren de oever niet meer kunnen bereiken. Daarom wordt op
sommige plekken de ruimte achter de damwanden ingericht als ecologische zone. Bevers,
vissen en diverse watervogels krijgen hierdoor betere oevers terug. Werk met werk maken
dus. Lees meer …..

Subsidies duurzame daken

Samen anders doen met water en groen! Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen
en hergebruiken, meer groen en minder tegels. Het zijn allemaal goede voorbeelden van
maatregelen die uw bedrijfsomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook
maken deze maatregelen uw omgeving groener, mooier, prettiger én gezonder! RIVU heeft

met het groenplan al een eerste stap in deze richting gezet. Maar ook u kunt een bijdrage
leveren door bijvoorbeeld uw dak te vergroenen. Daken zijn vaak monofunctioneel en hebben
met hun enorme oppervlak de potentie om een stevige bijdrage te leveren aan de
leefomgeving en het klimaat. Kijk op www.rivu.nl welke subsidiemaatregelen er hiervoor zijn.

‘Van der Valk Hotel’ op dak van Heineken Brouwerij

Niet alleen de bierflesjes zijn groen bij Heineken. De biergigant wil ook 'groen' zijn op andere
terreinen. Bijvoorbeeld op het dak van de brouwerij op het Bossche industrieterrein De
Rietvelden. Daar is een paar jaar geleden een nestkast geplaatst, geschikt voor valken. Een
koppel slechtvalken heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Nu is er voor het eerst een
nestje uitgekomen. Voor foto zie: www.rivu.nl.
Bron: Brabants Dagblad 7 juli 2016

Werkgroep Programma & Publiciteit
Wilt u actief meedoen of heeft u ideeën voor het programma of wilt u iets organiseren? Meld
dit dan via www.rivu.nl

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (voorzitter Toin Saris)
RIVU KVO-certificering - help mee en vul de enquête in!

Zoals u weet, is op bedrijventerrein ‘de Rietvelden’ en ‘de Vutter’ het Keurmerk Veilig
Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) van kracht. Dit veiligheidskeurmerk moet elke twee
jaar worden herzien en vereist dat ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer
en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het
bedrijventerrein aan te pakken. De RIVU-werkgroep KVO wil het Keurmerk Veilig
Ondernemen voor de komende jaren veilig stellen en heeft daarbij uw hulp nodig. Om in
aanmerking te komen voor hercertificering is het noodzakelijk een onderzoek onder de
bedrijven op bedrijventerreinen De Vutter en De Rietvelden te houden. Heeft u de enquête
nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog via https://mkbnl.socratos.net/direct/rietveldenvutter.

RIVU KVO Brand- en ontruimingsoefening BHV’er – 28 november

RIVU werkgroep KVO organiseert op maandag 28 november van 19.30 tot 22.00 uur in
samenwerking met de brandweer een grootschalige ontruimingsoefening. Deze oefening vindt
plaats op een aansprekende locatie op het RIVU-terrein. Bij welk RIVU-lid deze oefening
plaatsvindt vertellen wij u zodra we de draaiboeken rond deze grootschalige oefening
helemaal rond hebben. Feit is wel dat er bij een bedrijf op het RIVU-terrein op 28 november
een heftige brandcalamiteit plaatsvindt, waarbij een deel van het bedrijf ontruimd moet
worden en er ook gewonden geënsceneerd zullen zijn. Zowel de brandweer als ook de
bedrijfshulpverleners van het bedrijf weten vooraf niet wat hen te wachten staat. Zij zullen
tijdens deze oefening ervaren of de juiste middelen en procedures zijn ingezet om iedereen in
veiligheid te brengen en de schade te beperken. Voor de BHV'ers van RIVU-bedrijven bestaat
de mogelijkheid om tijdens deze oefening mee te kijken en te ervaren hoe een calamiteit
door andere BHV'ers wordt aangepakt. Zij kunnen met de bedrijfshulpverleners van het
bedrijf meelopen of als figurant in één van de betrokken bedrijven worden ingezet. Na
afloop van de oefening zal er een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden. Wat ging er goed,
maar natuurlijk ook wat ging er mis en hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?
Kortom een unieke oefening waarbij men vooral heel veel van elkaar kan leren. De evaluatie
zal worden afgesloten met een bescheiden borrel.

Werkgroep Verkeer (voorzitter Guido Handels)
A59 toerit van aansluiting Engelen van 16/17 juli afgesloten

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans asfaltwerkzaamheden uit op de
toerit van aansluiting Engelen (46) vanuit ’s-Hertogenbosch richting Waalwijk / Zierikzee. Van
zaterdag 16 juli 22.30 uur tot zondag 17 juli 05.00 uur zal deze toerit afgesloten zijn. Voor
meer informatie zie www.rivu.nl.

Afsluting op- en afrit Zandzuigerstraat t.h.v. Orthenseweg van 25-7 t/m 19-8
Van 25 juli tot en met 19 augustus wordt de op- en afrit van de Zandzuigerstraat ter hoogte
van de Orthenseweg aangepast. Ook wordt ter hoogte van deze op- en afrit een deel van de
Zandzuigerstraat heringericht. Voor meer informatie zie www.rivu.nl.

Deel Rietveldenweg van 22 t/m 27 augustus afgesloten

Een gedeelte van de Rietveldenweg, tussen de Zandzuigerstraat en de Graaf van Solmsweg,
wordt opnieuw geasfalteerd, nl de rijbaan vanaf de Zandzuigerstraat richting de A59. Dit deel
van de Zandzuigerstraat is afgesloten voor al het verkeer van maandag 22 augustus tot en
met zaterdag 27 augustus 2016. Voor meer info zie www.rivu.nl.

NIEUWS OVERIG
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging - SAMEN-magazine voor werkgevers

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) werkt op diverse manieren aan een goed
functionerende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Nu verschijnt in dit kader een
bijzonder magazine voor werkgevers: ‘SAMEN werken in Brabant en Zeeland’. Deze uitgave
wordt kosteloos verspreid onder 11.000 werkgevers. BZW wil hen daarmee motiveren de
mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking binnen hun organisaties te
onderzoeken en tot actie over te gaan. U kunt het magazine ‘SAMEN werken in Brabant en
Zeeland’ gratis downloaden via deze link.

Avans Ondernemerscentrum - Het loket voor bedrijven en instellingen

Het Avans Ondernemerscentrum (AOC) - dat gevestigd is aan de Onderwijsboulevard in
’s-Hertogenbosch - helpt u graag bij projecten. U kunt onderzoek door studenten laten
verrichten. Zij worden vanuit Avans professioneel begeleid. Het gaat dan om opdrachten
waarbij studenten uit verschillende opleidingen met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld op het
kruisvlak tussen marketing, communicatie, technische of economische hoek. Het AOC
probeert dan studenten te vinden die zo goed mogelijk passen bij uw strategische vraag.
Neem voor meer info contact op met Maarten Dullens van het AOC: 06-12950957 /
m.dullens@avans.nl . Of meld uw project aan op: www.avansondernemerscentrum.nl.
Augustus 2016 – WOLK, een tocht van wat je bent naar wie je bent
Na het succes van OOG Den Bosch (2014) presenteert stadskunstenaar Lucas de Man met
ontwerper Pascal Leboucq in augustus 2016 het langverwachte vervolg: WOLK. Met dit grote
stadsproject sluit hij zijn periode als stadskunstenaar van ‘s-Hertogenbosch af. De
kunstinstallatie WOLK bestaat uit een 20 meter hoge toren met daarin een wonderlijke
theatrale queeste door een gangenstelsel. De tocht komt uit op het dak van een gebouw waar
een uitzicht is over de hele stad. In WOLK maakt de bezoeker een tijdreis naar de ziel. De
tocht door WOLK duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor bezoekers vanaf 14 jaar. De
kunstinstallatie is helaas niet toegankelijk voor bezoekers die slecht ter been zijn. WOLK is
enkel in ‘s-Hertogenbosch te beleven tussen 4 augustus en 4 september 2016. Daarna reist
WOLK, net zoals OOG, naar andere steden.
Lucas De Man wil met zijn nieuwe stadsproject WOLK verder gaan waar hij met OOG Den
Bosch is gebleven: sociaal-maatschappelijke verbindingen in de stad ‘s-Hertogenbosch
leggen. Daarom heeft hij een innovatieve crowdsource website ontwikkeld: projectWOLK.nl.
Het idee achter dit online platform is simpel: mensen, bedrijven en organisaties worden

gevraagd om toegangskaarten voor WOLK te kopen en een deel daarvan door te geven aan
geselecteerde sociaal-innovatieve en maatschappelijke organisaties.
Voor meer informatie zie www.projectwolk.nl.
4 oktober - Echt Bossche Congres ‘Den Bosch leert’!
Op dinsdag 4 oktober vindt het eerste echte Bossche congres ‘Den Bosch Leert’ plaats. Een
congres dat alleen bezocht kan worden door mensen die in ‘onze stad’ werken en/of wonen,
of aan kunnen tonen dat ze enorm veel om deze stad geven.
Tijdens dit congres bezoek je een aantal workshops op inspirerende plaatsen, lunch je op een
bijzondere manier en beleef je een battle tussen een jonge ondernemer die de wereld
verovert en een criticaster. Een congres met inhoud, maar ook ruimte voor humor en
gezelligheid.
Voor meer informatie en aanmelden: zie www.DenBoschLeert.nl.

Make-A-Wish en de magie van de wens – Business Challenge

De Make-A-Wish Business Challenge is een uniek evenement waarbij je samen met je
collega’s, onder begeleiding van Make-A-Wish Nederland, letterlijk betrokken bent bij het tot
stand brengen van een allerliefste wens. Een team van minimaal twaalf en maximaal achttien
deelnemers gaat onder leiding van een teamleider van het bedrijf en een wensvervuller van
Make-A-Wish Nederland aan de slag met het organiseren van een specifieke wensvervulling.
Hierbij wordt door de teams zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het eigen netwerk en
creativiteit. Een mooie manier om samen verantwoord te ondernemen.
Voor meer informatie zie www.rivu.nl.

