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Irma Wijsman 
Concept & Interviews

Leiderschap & Lef 
Vijf portretten van leiders

Wat is dat beetje extra dat het verschil maakt tussen succesvolle en 
minder succesvolle leiders? Hoe gaan leiders om met druk? Is er een 
verschil tussen een leider en een ondernemer? Wat drijft mensen om zo 
hard te werken en offers te brengen? Vraagt deze tijd andere leiders? 
Veel vragen.

In 2013 benaderde ik een aantal personen die in mijn ogen bijzondere 
leiders en mensen zijn. Ik vroeg of ze mee wilde werken aan mijn project. 
Bijna iedereen die ik vroeg zei ja. Ze vonden het wel een spannend avontuur. 

Mijn uitgangspunt was om van ieder een persoonlijk portret te maken. 
Over hun leiderschap, maar ook over hun persoon; hun jeugd, hun komaf 
en wie ze zijn. Ik heb bewust gekozen voor een informele setting. Ik heb 
ze gevolgd in hun werk: leiderschap in actie, als het ware. En ik laat de 
mensen uit hun omgeving aan het woord. Zij vertellen over hoe zij dat 
leiderschap ervaren. Dit alles samen vormt een portret. 

Andre Cnossen, Bram Reinders, Tilly Garcia, Marcel Schneijder, Gino 
Kerkhoffs hebben mij hun vertrouwen gegeven om met ze mee te kijken 
in hun werk. Ze hebben mij steeds verrast, ontroerd, geïnspireerd en ik 
heb veel van ze geleerd. Waarvoor mijn eeuwige dank! Ook de mensen die 
ik interviewde over de leiderschapskwaliteiten van de hoofdrolspelers 
dank ik! Ik ben er van overtuigd dat deze bijzondere leiders een inspire-
rend voorbeeld zijn voor de leiders van de toekomst.

Leiderschap fascineert me al jaren. Als voormalig topsporter, theater-
maker, coach en specialist in leiderschap ben ik nieuwsgierig hoe leiders 
opereren. Die fascinatie was mijn drijfveer om in 2009 al een documen-
taire te maken met 19 portretten van leiders en managers rondom het 
thema leiderschap. Het gaf inzicht in gedachtes, ervaringen en meningen 
van mensen uit de commerciële, bestuurlijke, private en culturele sector.

De documentaire was een succes. Al die verschillende mensen, jong en 
oud, beginnend of al ervaren, manager of een directeur leverde veel 
interessante discussies en invalshoeken op. Thema’s als macht, integriteit 
en cultuurverschillen passeerden de revue. In de nieuwe documentaire 
heb ik deze facetten nader uit kunnen werken.
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Bram Reinders 
Alliantiebouwer

Alliander

“Allianties 
voor de toekomst”

“Je loopt wat voor de troepen uit 
soms zie jij dingen 

die andere nog niet zien”
Bram Reinders

Wouter Roelofs
Coördinator 
Internationale 
Technologie en 
Innovatie Missies

Rijksdienst

Koen Schröder 
Partner Manager

Alego 
(Alliander)



Gino Kerkhoffs
Hoogleraar Orthopedie 

Sporttraumatologie
AMC

Gino Kerkhoffs

“Anderen laten 
excelleren”

“Als je niet geïnteresseerd bent 
in mensen 

moet je geen dokter worden”

Job Doornberg
Assistent in 
opleiding tot 
orthopedisch 
chirurg

AMC

Simon
Goedegebuure
Sportarts voor 
Olympische 
sporters 

clubarts 
FC Utrecht



Marcel Schneijder
Manager Zorg 

Gemeente Amsterdam

“One of the guys”
 

“Ik heb het op straat geleerd 
niet uit de boeken”

Marcel Schneijder

Hessel van 
Kordenoordt
Projectleider/
Accountmanager

Gemeente 
Amsterdam

Marco Luirink
Programma Manager

Gemeente 
Amsterdam

Marlies Been
Projectleider/
Accountmanager

Gemeente 
Amsterdam



Andre Cnossen
Directeur Operations 

Arriva Nederland

“Het maximale 
eruit halen”

 
“Randvoorwaarde 

om een goed leider te zijn 
is vertrouwen in je mensen”

Andre Cnossen

Ietze van der 
Meer
Directeur Techniek

Arriva Nederland

Thirza Akkerman
HR beleidsadviseur

Arriva Nederland



Tilly Garcia
Creatief Directeur 

Modebedrijf Expresso
 

(tot en met december 2013) 

“Ik doe dingen 
vanuit mijn hart”

“Maak je maar waar 
en de rest 

komt er wel achteraan”
Tilly Garcia

Benny Garcia
Commercieel  
Directeur 
Modebedrijf
Expresso

(tot en met 
december 2013)



Met dank aan | Margot Vos - Fotografie

  Patrick Minks, Edwin Donders, Rik Meier - Beeld & Geluid

  Patrick Minks - Montage 

  Studio Matsuura - Ontwerp Boekje

  Paul en Margot voor het beschikbaar stellen van hun huis


