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GIJS WANDERS

Gijs Wanders begon zijn journalistieke loopbaan bij de Winschoter Courant. 
Daarna reisde hij als freelance journalist langs brandhaarden in de hele wereld. 
Hij werkte bij de NOS-radio als eindredacteur van het dagelijkse programma 

“Met het Oog op Morgen” en bij het NOS journaal als presentator, eindredacteur en 
verslaggever. 

Sinds 2005 ontwikkelt hij voor bedrijven en organisaties ideeën om beter te communi-
ceren, bedenkt hij projecten die mensen raken en is hij dagvoorzitter. Zijn lijfspreuk is 
‘moeilijke dingen makkelijk vertellen’. 

Reizen is één van zijn passies. Zo ging hij diverse keren met creatieve vrienden naar 
Afghanistan. Hij zocht er verhalen die niet het nieuws halen maar wel bijzonder zijn. 
Daarover maakte hij tv-reportages en Breekbaar Nieuws, een multimediale voorstelling 
voor middelbare en hogere scholen. In 2009 organiseerde hij in Uruzgan een marathon. 
Voor Defensie schreef hij een filmisch verhaal dat in theaterzalen live werd ondersteund 
met een groot orkest en zangeres Glennis Grace. 

Momenteel werkt Gijs Wanders samen met vriend en kunstschilder Herman van 
Hoogdalem  een drieluik over dementie: de expositie is tot 19 mei te zien in het Drents 
Museum, het boek ‘Gezichten van dementie’ is uitgegeven door WBooks, later dit jaar 
wordt een documentaire uitgezonden op TV.  
 
Gijs Wanders heeft vier jeugdboeken op zijn naam staan, uitgegeven door Lemniscaat. 
Dit jaar hoopt hij een roman voor (jong) volwassenen te publiceren. Hij is de trotse bezit-
ter van 25 marathonmedailles, de laatste liep hij in Rio de Janeiro.

www.gijswanders.nl



RENÉ DEN OUDEN

Schrijven. Dat is al van jongs af aan zijn 
passie. Na studies geschiedenis en filosofie 
besloot René  

een roman te schrijven.  In 1996 zag zijn de-
buutroman Dans van de wederkeer het levenslicht.  
Tegelijkertijd maakte hij kennis met de wereld 
van bedrijfscommunicatie en -media, door in 
een avontuur te stappen van een innovatief 
mediaproject bij de Rabobank. Daar begonnen  

als eindredacteur interne media groeide hij door 
naar de functie van communicatiemanager nieu-
we media. Inmiddels is René alweer 10 jaar actief 
als zelfstandig communicatie/media-adviseur.  
Zijn specialismen zijn: strategisch organisatie- en 
communicatieadvies, conceptontwikkeling en 
uitvoering van (bedrijfs)mediaprojecten; zowel in 
drukvorm als op gebied van internet en intranet. 

Enkele grote projecten van René zijn:
De wereld in eigen hand. Om te laten 
zien wat de Rabobank al 30 jaar lang deed 
op gebied van microfinanciering, hebben 
we in 2005 met een team bedacht dat 
Rabobankmedewerkers en -leden samen 
met schrijvers, fotografen en beeldend 
kunstenaars de effecten van microfinanciering 
in ontwikkelingslanden ter plekke konden 
evalueren op hun toegevoegde waarde op 
individueel en lokaal niveau. Het werd 
een topproject, waarin René o.a. nauw 
samenwerkte met Gijs, Luis en Bert.

videoprojecten voor grote organisaties. 
De Rabobankstarterstest van eind 2005 
was daarvan het meest aansprekende. Live 
uitgezonden via internet konden deelnemers 
thuis meedoen aan de starterstest voor 
startende ondernemers. René verzorgde de 
hoofdredactie, Gijs was presentator van de 
starterstest.

het AXA-forum. Een global multimediaal 24-
uur durend live-event vanuit Parijs voor alle 
(wereldwijd) 120.000 medewerkers van het 
verzekeringsconcern AXA.

televisieprogramma Jorritsma blikt vooruit.

Espria intranet waarin 10 zorgbedrijven 
verenigd in het zorgconcern Espria 
samenkomen op één concernbreed intranet 
voor 23.000 medewerkers.

vernieuwing HvA-web, waarin vernieuwing 
van de interne en externe websites van de 
Hogeschool van Amsterdam vorm krijgt. 



O  
Communicatie Groep in Bloemendaal. Hij adviseerde tientallen bedrijven  
en organisaties over hoe te communiceren met eigen medewerkers, klanten, 

aandeelhouders en overige stakeholders, en ontwikkelde prijswinnende concepten.  
Tot de klantenkring behoorden o.a. Albert Heijn, KLM, PwC, Rabobank, TNT Post, 
Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Nierstichting, Plan Nederland en WNF.
Na de verkoop van marktleider vdbj aan het beursgenoteerde Amerikaanse  
communicatieconcern IPG bleef hij nog twee jaar als adviseur aan het bedrijf verbonden.

Vanaf 2006 is Bert Jalink als zelfstandig ondernemer actief in de kunst- en cultuurwereld, 
waar hij uitgeefprojecten initieert. Momenteel ontwikkelt hij onder de noemer  
Dutch Heights een nieuw multimediaal platform voor het creatieve toptalent van  
Nederland. Zijn privé-uitgeverij De Berk bezorgt op kleine schaal bibliofiele uitgaven  
die qua thematiek en inhoud een sterke relatie hebben met zijn geboortegrond, 
Oost-Groningen.

Bert Jalink stond mede aan de basis van de Leerstoel Customer Media aan de  
Universiteit van Amsterdam. Hij maakt deel uit van de adviesraad van het Centrum  
voor Communicatie & Journalistiek, post-HBO Hogeschool Utrecht.  
Daarnaast is hij als bestuurslid betrokken bij de Illustratie Biënnale Nederland,  
en maakt hij met zijn echtgenote graag reizen naar verre streken.

www.dutchheights.nl

BERT JALINK



Direct na zijn studie Technische Bedrijfswetenschappen in Groningen startte  
Dirk in 2005 zijn eerste bedrijf MeetIn. Gefascineerd door de transitie die 
opkomende markten doormaken, stelde Dirk zich ten doel om Nederlandse 

ondernemers actief  
te maken in deze markten. Sindsdien zijn ruim 1500 ondernemers hem vergezeld richting 
landen als China, Vietnam, India, Oost-Europa, Turkije en Brazilie.  www.meetin.eu 

Sinds 2010 besloot Dirk zich naast MeetIn te specialiseren in de productie van verse  
kasgroenten in Oost-Europa. Momenteel is een eerste moderne Nederlandse kas  
in aanbouw in West-Oekraine. In de aankomende jaren wil hij met zijn bedrijf  
FoodVentures samen met Nederlandse telers en investeerders meerdere productielocaties 
openen in landen grenzend aan de Zwarte Zee. www.foodventures.eu 

Dirk heeft een bijzondere persoonlijke band met Nepal, waar hij sinds 2004 in contact  
is met een Nepalese familie. Geboeid door het succes van opkomende economieën,  
en vastbesloten een steentje bij te dragen aan armoedebestrijding in Nepal, richtte  
Dirk samen met een partner One to Watch op. Samen met Nederlandse investeerders 
participeren zij in bedrijven in Nepal die met hun groei zowel sociaal als financieel  
rendement bieden. www.onetowatch.nl 

In 2012 is de droom van Dirk in vervulling gegaan. Per motor is hij overland  
van Nederland naar Nepal gereden. 

DIRK ALEVEN



Geboren in Spanje, cum laude afgestudeerd Grafisch Ontwerp aan de Kunst- 
academie van Madrid, woont 15 jaar in Nederland en heeft 20 jaar ervaring 
in het vak. Vanuit Barcelona kranten en bladen ontworpen voor Argentinië,  

ontwerper tot creatief directeur. In 2005 heeft Luis Mendo zijn eigen studio opgericht, 
GOOD Inc.®, waar editorial design de core business van is. Onder die naam heeft  
hij bladen ontwikkeld en gerestyled voor o.a. Sanoma, Telegraaf Tijdschriften groep,  
Reed Business, Postkantoren, ING, Rabobank, Delta Lloyd Groep, Akzo Nobel,  
de VARA en de Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

In 2007 begon Luis Mendo de eerste Nederlandse weblog over Editorial Design,  
bij Bladblog.nl en geeft hij les in Editorial Design aan zowel ontwerpers als redacteuren. 
Meer info op Editorial Design.nl. Ook geeft hij regelmatig les aan de Eina Design  
School van Barcelona en eens hij heeft ook gastcollege gegeven aan de Kuwasawa Design 
School 
in Tokyo.

Meerdere van zijn bladen zijn prijswinnaars, en hij is ooit uitgeroepen tot een van  
de 10 beste art directors van Nederland. Ook geeft hij vaak lezingen, advies en workshops 
aan allerlei bedrijven en instellingen over design, bladenmaken, beeld en creativiteit.  

 
Dat netwerk heet Goodfellas Network, dat zich bewezen heeft als een betrouwbare groep 
van onafhankelijke talenten.

Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd als ontwerper en editorial design consultant bij 
GOOD Inc. met zijn activiteiten als creatief directeur van de PechaKucha organisatie 
(wereldwijd) en zijn liefde voor tekenen en illustreren.  
Fysiek verdeelt hij ook zijn thuis tussen Tokio en Amsterdam.

www.goodinc.nl
www.luismendo.com

LUIS MENDO


