
Bas van Riel: 
 
Bas van Riel studeerde in 1998 af aan de Tilburg University (Katholieke Universiteit Brabant) en ging 
vervolgens als wetenschappelijk medewerker aan de slag bij het Max-Planck-Institute für 
ausländisches und Internationales Strafrecht in Freiburg (Bondsrepubliek Duitsland). Daar was hij 
verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen over het Nederlandse straf(proces)recht. In 
deze periode schreef hij mee aan meerdere publicaties en rondde hij een postdoctorale studie af aan 
de Albert Ludwigs Universtität. 
Na zijn terugkeer in Nederland in 2001 startte hij zijn loopbaan in de advocatuur. Na te hebben 
gewerkt bij kantoren in Rotterdam en Utrecht zette hij als mede-eigenaar van dit kantoor de 
nevenvestiging te Arnhem voort. Inmiddels heeft Van Riel dan ook ruim vijftien  jaar ervaring als 
advocaat in een ontelbare hoeveelheid verscheidene juridische zaken. Waar de praktijk aanvankelijk 
hoofdzakelijk uit de behandeling van strafzaken bestond, heeft deze zich in de laatste vijf jaren 
ontwikkeld tot een algemene praktijk. Dat zorgt voor een prachtige variatie die constant voor 
scherpte en uitdaging zorgt. 
 
 
 
 

                                                                      
 
                                                       
                                                      
 
Christian den Hartog: 
 
Ik (Christian den Hartog) ben 36 jaar, geboren en getogen in Ede en hier ben ik ook nog steeds 
woonachtig met mijn gezin. Ik ben getrouwd en trotse vader van 2 zonen. Ik ben een vrolijk / 
spontaan persoon, gek op auto’s.  
Ik moet lol hebben in de dingen die ik doe. Zo heb ik plezier in mijn werk en heb ik het altijd naar mijn 
zin bij de bijeenkomsten van MKB Valleiregio. Dus toen ik gevraagd werd om plaats te nemen in het 
bestuur en deel te nemen in de activiteitencommissie voelde ik mij vereerd, het lijkt mij dan ook erg 
leuk om bijeenkomsten te organiseren waar iedereen het naar zijn zin heeft. 
 
Ik ben werkzaam bij Xantion in Ede als Relatiebeheerder. Wij geloven dat ICT zo makkelijk, 
transparant en beschikbaar als water uit de kraan hoort te zijn met de kwaliteit die voor grote 
bedrijven beschikbaar is. Dit willen wij voor MKB Nederland beschikbaar maken. Wij pakken zaken 
gedreven, eerlijk, creatief, toegankelijk en pragmatisch aan. Daardoor kunnen wij daadwerkelijk op 
een plezierige manier ICT als water uit de kraan realiseren voor onze klanten en dit alles voor een 
vast bedrag per maand. 
 

    
 



 
 
Maarten Hindriks: 
 
Ik ben maartenHINDRIKS. 
Volgens mij en anderen, ben ik in 1950 geboren als architect. 
Daarnaast ben ik beeldend kunstenaar. 
Voor mij gelden er 2 motto’s: 
mijn volgende werk moet zijn, "mijn beste werk ooit” en 
(specifiek voor mijn architectuur:) 
geeft u mij de vrijheid, dan krijgt u alle ruimte.  

 
 

 


