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Naam: Alwine van Heemstra 
Geboorteplaats: Den Haag 
Geboortedatum: 12 december 1969 
Telefoon: 06 41001423 
E-mail: alwine@winwinstories.com 
Website: www.winwinstories.com 
Talen: Vloeiend Nederlands en Engels, survival Duits en Frans  
	  
Bedrijf – WinWinStories 	  
 
Sinds 2008 - Oprichter en eigenaar van WinWinStories, een audiovisueel-productie 
bedrijf dat ondersteunende media produceert voor organisaties om de transformatie 
naar een duurzame en maatschappelijk betrokken samenleving te versnellen. Het 
mooie hieraan is dat je mensen met communicatiemiddelen als video overal kan 
bereiken, of het nou iemand is aan de andere kant van de wereld of zo dichtbij als 
een collega op een andere verdieping. 	  
	  
In onderstaand overzicht van de werkzaamheden sinds 1992, een mix waar ik de 
balans zoek tussen werk als maker, als producent en als kennisdeler. En ook een 
balans tussen werk voor bedrijven, cultuurinstellingen en zorginstellingen. 
 

 
Opleiding/Artist in Residence	  

-‐ 2015 - 6 maanden theorie en praktijk cursus bodem- natuur- en 
cultuurhistorie in Zuid-West Drenthe. 

-‐ 2014 – Leren Modereren – tweedaagse cursus dagvoorzitten en modereren.   
-‐ 2013 – Speak & Speech spreken in het openbaar cursus van Neske Beks – 6 

avonden 
-‐ 2003-2004 Deelname aan het Radiolab Walter Maas Huis 
-‐ 2001-2002 Artist in residence verblijf in het psychiatrisch instituut Willem 

Arntsz Hoeve in Den Dolder, maakte een radiodocumentaire en een 
tentoonstelling 

-‐ 1999-2001 verblijf in New York City, digital video editing  aan de New York 
University 

-‐ 1997 Scenario Workshop International Documentary Film Festival Amsterdam 
in samenwerking met het Maurits Binger Instituut: scenario - Deftige Driften 



-‐ 1994-1997 Audio-visuele studies aan de faculteit beeld, media en 
technologie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

-‐ 1989-1994 Bachelors in Business Administration met een minor in 
psychologie - Webster University, Leiden 
 

       Docent 
-‐ Sinds 2007 - Workshopleider voor groepen en individuen binnen bedrijven 

om mensen de vaardigheden van verhalen vertellen te leren door middel van 
interviewtechnieken en het gebruik van creativiteit om te communiceren via 
audio-visuele media.  

-‐ Sinds maart 2014 – Docent digitale media Academie Artemis, Amsterdam 
-‐ Sinds september 2010 - Docent Webster University – audio visual media 
-‐ 2007 - Gastcolleges op de scriptschool in Amsterdam  

 
	  
Bedrijfsproducties 

-‐ 2015 doorlopend videowerk voor Amsterdam &Co, een initiatief van 
Rabobank Amsterdam dat een podium biedt aan betrokken Amsterdammers 
die de stad leefbaarder, aantrekkelijker en mooier maken.  

-‐ 2013 - 2014 – Videowerk voor Biologische boeren in de Flevopolder. 
-‐ 2009 tot heden – doorlopend video werk voor Triodos Bank, zowel voor 

interne als externe doeleinden. Onder andere de jaarlijkse Hart Hoofd Prijs 
video’s. 

-‐ 2008 – heden – Jaarlijkse ondersteunende videoproducties met senior 
development coach Cees de Weerd bij KPN, TNT Express en Rabobank 
Amsterdam. Ik werk 4 dagen intensief samen met de deelnemers en help ze 
nieuwe strategieën om te zetten naar beeldtaal om met collega’s te kunnen 
communiceren.  

-‐ 2008, 2009, 20013 Workshop in a Box cursussen voor TNT Express op DVD 
-‐ 2006 tot 2008 Uitvoerend Directeur van Troi Studio. Opzetten en runnen van 

in-house radio en tv programma’s voor bedrijven als TNT, Nike, De 
Belastingdienst en SDU uitgevers. 

 
Event en workshop productie	  

-‐ 2005 Uitvoerend producent van het Wereld Audio Festival in Hilversum 
-‐ 2003 -04 Uitvoerend producent RadioDaze, voor de Publieke Omroep - een 

serie workshops met als doel de kwaliteit van radio te bevorderen.  
-‐ 2002 -03 Twee jaar achtereen uitvoerend producent voor Grenzeloos Geluid, 

jaarlijks radiodocumentaire festival. 
 
Cultuur en zorg 

-‐ Labs met Maartje Nevejan  
o 2013 -2014 Magic Carpet Lab – Samen met Maartje Nevejan en 

ontwerper Rogerio Lira reisden wij af naar Iran waar we een een Lab 
voor een groep Iranese meisjes van een opvanghuis hebben gehouden. 
Ik heb met video het hele proces gevolgd en vertaald naar bruikbare 
media voor de organisatie Omid-e-Mehr en voor de basis van een 
tapijt dat Rogerio heeft ontworpen. Dit tapijt –ondersteund door de 
video - wordt nu op allerlei plekken in de wereld geveild tbv het 
opvanghuis. We hebben eerder zulke Labs georganiseerd: 

o 2012 – 2013 – Bloemetjes Gordijn met Maartje Nevejan. Een 
kunstproject opgezet door Cultuur en Ondernemen. Een Kunstlab met 



psychiatrische bewoners en het textielmuseum in Tilburg. Ik maakte 
de film van het proces.  

o 2009 –Performing Art Lab Londen waar we jonge kunstenaars, dansers 
en musici met diverse culturele (religieuze) achtergronden een week 
bij elkaar brachten om samen te creëren. Een spannende week die 
uiteindelijk prachtig werk opleverde.  

-‐ 2012  - Videowerk voor de Melksalon en Professional Passionates 
-‐ 2011 – heden Videowerk voor Stichting EcoFlores in Indonesië 
-‐ 2011 – Videowerk voor FairWear Foundation en Talent naar de Top 
-‐ 2011 – Videowerk voor Wij Krijgen Kippen 
-‐ 2010 The Third Eye – Video voor de Wereld Expo Shanghai, China 
-‐ 2009 – Videowork for Greenland expedition Talberg Intitute 
-‐ 2009 – Videowork for Leaders for Nature conference 
-‐ 2008 The Other Sudan – Video-installatie voor Oudheidkundig Museum in 

Leiden. 
-‐ 2006 The Cleansing of the Negev Video-installatie voor FAST getoond in het 

NAi in Rotterdam - Getuigenissen van Bedouines die de vernietiging en 
verplaatsing van de gemeenschappen van Atir en Um El Hiran in de Negev 
beschrijven 

-‐ 2000 The View of Samuel Smith, video-installatie over een Magnolia die 
groeit op het oude graf van een slavenhandelaar. Video, fotografie en notities. 
Groepstentoonstelling: Een ceder in mijn tuin, Stichting KW14, 's-
Hertogenbosch. 

-‐ 1999 De Laatste Dans experimentele video (7 minuten) - Twee oudere 
echtparen tonen de kwetsbaarheid van liefde en angst voor verlies door hun 
dans. 
Screening: Worldfest Flagstaff International Film Festival, Flagstaff, Arizona. 
'99. Prijs: Zilver voor beste experimentele film. Slamdance 2000 Film Festival, 
Park City, Utah 

-‐ 1998 Deftige Driften documentaire over de gebruiken van de Nederlandse 
adel (50 minuten). Uitgezonden op de Nederlandse publieke televisie 
Screenings: International Documentary Festival Amsterdam '98; Nederlands 
Film Festival, Utrecht '99, Institut Neerlandais, Parijs '99. 

-‐ 1997 Research voor de VPRO-serie Als ze maar gelukkig zijn. 
-‐ 1995 Koffiedik, fictie, (4 minuten) liefdesverhaal voor kinderen uitgezonden 

bij de VPRO 
-‐ 1992-96 Diverse functies voor IJswater Films: productie, regie assistent, 

script continuïteit, art direction 
-‐ 1997 Over de Dodensloot experimentele video (12 minuten) werk van een 

componist, een schrijver en een kunstenaar ontmoeten in een synthese in het 
hiernamaals. 
Vertoningen: Nederlands Film Festival, Utrecht '97; Film Festival Zeeland, 
Middelburg '97, Rialto bioscoop, Amsterdam. 

-‐ 1995 50 jaar Kriterion, een collage, video-documentaire, (30 minuten) 50 
jaar Kriterion, een bioscoop, een tankstation en een babysit bedrijf worden 
gerund door studenten. Screening: bioscoop Kriterion, Amsterdam	  
	  
Radiodocumentaires	  

-‐ 2007 De zaak Malevitsj - Wie is eigenaar van kunst? Een radio-documentaire-
hoorspel. Uitgezonden, NPS (41 minuten) 



-‐ 2004 Robby en Tiffy 2004 op avontuur. Het verhaal van een WOII oorlogsheld 
en zijn RAF jachtvliegtuigen van de Typhoon. Uitgezonden door de RVU en 
door Radio1 Holland Doc(40 minuten) 

-‐ 2003 De tomaat en de Big Apple, radio documentaire over het overleven van 
de stad verteld door middel van de levenscyclus van een tomaat. (38 minuten). 
Uitgezonden bij de RVU. De Engelse versie werd geselecteerd door Jay Allison 
in 2004 voor Transom.org in de VS 

-‐ 2002 Uit de diepte, radiodocumentaire gemaakt in de psychiatrische 
instelling de Willem Arntsz Hoeve. Uitgezonden bij de RVU. (37 minuten). 

 
Advies en bestuur 

-‐ 2003 – heden penningmeester van stichting FAST van Malkit Shoshan 
-‐ 2004 - januari 2011 adviseur bij het Mediafonds 

 
Journalistiek 

-‐ 2005 Israël verdrijft Bedoeïnen Artikel over bedoeïnen die met geweld 
gedwongen worden te Verhuizen - Amnesty Wordt Vervolgd, mei 2005 

-‐ 2004 Video Rapportage Netwerk: Gevechten laaien op in Congo. Ik volg 
Nancee Oku Bright - het hoofd Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties in 
de Democratische Republiek Congo - in het oorlogsgebied als die net 
opnieuw uitbreekt. 

-‐ 2004 Hier maken ze elkaar letterlijk af Artikel over de oorlogssituatie in het 
oosten van de Democratische Republiek Congo - Amnesty Wordt Vervolgd, 
juli 2004 

-‐ 1998 hermontage aangekochte documentaires en schrijven van nieuwe 
voice-overs voor Twee Vandaag.  
 

 
 
 


