
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met: RDL Producties 

               Vught, 23 Januari 2012 
 
RDL Producties is een jong, 
getalenteerd en nieuw productiebedrijf 
die zich vooral bezig houdt met het 
produceren van nieuwe Nederlandse 
speelfilms. Zij willen laten zien dat 
Nederland daadwerkelijk goede films 
kan maken, met nieuwe verhalen 
geschreven en bedacht foor nieuwe 
nederlandse talenten. Wij houden ons 
bezig met een eigen creatieve crew om 
scenario’s te bedenken die wij met 
trots kunnen presenteren en verfilmen. 
Onze formule is; Jong & Oud, Bekend & 
Onbekend Nederland; Samen in één 
film. 

(Bron: http://www.rdlproducties.nl/) 

 

Aan kop van het piepjonge bedrijf RDL 
Producties wat nu ongeveer twee jaar 
bestaat, staat Roel de Laat. De 18-jarige 
Vughtenaar die nu op jonge leeftijd al succes 
heeft geboekt in de kei harde filmwereld. 
Roel de Laat heeft al een aantal 
filmproducties op zijn naam staan. Maar de 
grootste doorbraak was toch wel 
Levenslang die op maandag 25 April 2011 in 
het Theater aan de Parade in première is 
gegaan.  
Roel heeft hierbij een wonderbaarlijk goede 
cast kunnen regelen met o.a. Jim Bakkum, 
Lone van Roosendaal, Claire Bender, Emile 
Jansen en last but not least Sjoerd de Bont. 
Ook films als Her Last Wish en House of 
Dead hebben hem hiermee verder geholpen. 



 

  

Hoe ben je op het idee gekomen om films te gaan 
maken? 
Ik heb altijd al met een handcamera gelopen, al 
vanaf dat ik klein was. Ik vond het altijd leuk om 
filmpjes te maken. Dit vond ik zo leuk, tot ik een 
kans kreeg om een echte film te maken. Deze kans 
heb ik natuurlijk met beide handen aangepakt. En 
daarom kwam ik op het idee om een echte grote 
film te maken. Ik wilde bekend worden en 
doorbreken. 
 
Hoe is het allemaal tot stand gekomen? 
Ik had een verhaal in mijn hoofd en dat verhaal 
wilde ik graag delen en laten zien aan de rest van 
Nederland. Ik schreef het op papier en begon een 
script te schrijven. Zo kwam ik bij mijn eerste film 
“Her Last Wish”. Ook bij mijn tweede film is het zo 
gegaan. Bij “Levenslang” ging het natuurlijk veel 
uitgebreider, dit zou dan ook mijn doorbraak 
moeten zijn. Daarop heb ik extra mijn best gedaan. 
Dit omdat het natuurlijk een grote film zou worden 
die in veel bioscopen en theaters in Nederland zou 
gaan draaien. 
 
Hoe kom je aan inspiratie? 
Elke zomervakantie als ik op vakantie ben. Jaja, het 
klinkt echt heel cliché. ’s Avonds als ik op het strand 
op mijn strandbedje lig kijk ik naar de sterrenhemel, 
dat geeft mij het meeste inspiratie. Ik word er 
namelijk rustig van, als ik op vakantie ben, ben ik 
ook helemaal relaxed. Dan heb ik alle tijd om 
nieuwe dingen te bedenken. Het is voor mij een 
goede manier om rustig na te kunnen denken en 
inspiratie op te doen. 
 
Als je een film maakt/opneemt, hoe ziet zo’n dag 
er dan uit? Maak je dan ook erg lange dagen? 
We beginnen ’s ochtends, rond een uur of 10. 
Meestal niet al te vroeg, we hebben tijd zat. We 
zorgen dat er geen stress hoeft te ontstaan. We 
pakken er een kop koffie bij en gaan eerst gezellig 
even wat bij kletsen en bespreken hoe het de dag 
ervoor is gegaan. Wat kan beter en wat gaat goed, 
zijn dan belangrijke vragen. Daarna bespreken we 
wat de planning is van de dag en kan iedereen 
beginnen met alles klaar te zetten. Licht en camera 
worden klaargezet en de shots worden bepaald. Dan 
gaat de regisseur met de acteurs hun teksten 
oefenen en als iedereen klaar is gaan we draaien. Op 
de dag zelf word er nog veel geregeld qua locaties 
en word er vaak ook nog veel besproken. Er hangt 
altijd een relaxte sfeer en dit is wel erg belangrijk, 
zodat iedereen in een optimale sfeer zijn werk kan 
doen. Dit bevorderd ook iedereen zijn stemming. 
Elke dag is eigenlijk ook wel anders, er word nooit 
hetzelfde gedaan en natuurlijk hebben we met zijn 
allen ook veel lol. Er gaat namelijk een hoop fout, 
verkeerde teksten, lachbuien etc. Het is een soort 
live “Laat ze maar Lachen”. 

Wat is de grootste uitdaging bij het maken van 
een film? 
Mijn grootste uitdaging is het publiek anders naar 
mijn films te laten kijken en ze eigenlijk te 
misleiden met een verhaal. Ook wil ik ervoor 
zorgen dat ze aan het einde een “OH JA” moment 
krijgen. Daarnaast wil ik graag vernieuwend en 
origineel zijn. Het is erg moeilijk om een keer iets 
nieuws te bedenken, je moet altijd creatief en up-
to-date zijn. Het is namelijk erg verleidelijk en 
makkelijk, misschien ook wel een automatisme, om 
een ander verhaal na te maken of aan te vullen. Dat 
is het nadeel en dat moet ik ook nog leren, ik betrap 
mezelf daar af en toe nog wel op. Anders zijn is 
moeilijk, maar daardoor leg je de lat voor jezelf wel 
steeds een stapje hoger.  
 
Is het je hobby of zie je het eigenlijk meer als je 
werk? En wat is de reden hiervan? 
Ik heb van mijn hobby van vroeger mijn werk 
gemaakt. Ik hoop ook dat ik hierin kan doorbreken 
en ook steeds verder te kunnen groeien. Ik wil 
graag mijn kennissenkring uitbreiden, waardoor ik 
meer contacten krijg in het werkveld.  
 

“Ik heb van mijn hobby mijn 
werk gemaakt en hoop hier 
verder in te kunnen groeien!” 
 
Probeer je bij elke film een boodschap over te 
brengen of is het puur amusement? 
Ik probeer altijd een boodschap mee te brengen in 
een film. Natuurlijk wil ik de mensen ook 
vermaken, ze moeten altijd tevreden naar huis 
gaan. Maar door middel van een boodschap gaan 
mensen langer nadenken over een film en blijft de 
film ook langer hangen. De film wordt nabesproken 
door mensen onderling, maar ook door grote 
bedrijven. Dit kan mij verder helpen om door te 
breken en hogerop te komen. Dit is dan ook bij elke 
film een raadsel, je weet niet hoe mensen op je film 
reageren. Soms ben ik bang dat het een grote flop 
word, je hoort het zo vaak dat films via internet en 
kranten etc. compleet met de grond gelijk worden 
gemaakt. Gelukkig heb ik vaak de film van te voren 
aan mijn zusjes en ouders laten zien zodat zij de 
eerste mening kunnen geven.  
 
Zijn er dingen die je minder leuk vind? 
Ik vind niks minder leuk, dit omdat ik ook van mijn 
hobby mijn werk heb gemaakt. Een voordeel van 
dit werk is, is dat geen dag hetzelfde is. Elke dag 
krijg je nieuwe kansen waar je optimaal gebruik 
van moet maken om verder te kunnen komen in het 
vak. Dat is eigenlijk bij elke baan wel zo. Ik ben nog 
jong maar dat zegt niks, ook nu moet ik mijn ogen 
geopend houden voor nieuwe kansen. Elke dag is 



 

een nieuwe belevenis met nieuwe dingen. Het is 
altijd zo anders! Ik leer zoveel tijdens het proces, ik 
heb namelijk geen opleiding gedaan hiervoor. Ik 
ben slechts een HAVO-leerling en meer heb ik niet 
gedaan. Ik blijf ook leren, ik begon met alleen een 
script maar inmiddels heb ik bijvoorbeeld al 
geleerd om acteurs op te maken en tactische shots 
te bepalen. Zelf heb ik ook een aantal rollen in leuke 
tv series gehad zoals, bijvoorbeeld SpangaS. 
Hiervan leer je natuurlijk ook een hoop.  Je kruipt 
eigenlijk in de huid van een acteur en je ziet ook 
een keer hoe het is aan de andere kant van de 
camera’s.  
 
Heb je nog grote plannen voor een film? 
We zijn nu bezig met een Nederlandse bioscoopfilm 
die eind 2012 in alle bioscopen van Nederland 
moet gaan draaien. Op het moment liggen we ook 
goed op schema en ik ben er natuurlijk erg 
benieuwd naar. Stiekem ook wel een beetje 
zenuwachtig.  
 
Kun je iets verklappen over deze film? 
Helaas kan ik hier absoluut niets over kwijt. Ik heb 
het zwijgen opgelegd gekregen, maar aangezien ik 
een enorme flapuit ben mag je best door naar de 
volgende vraag! Je weet namelijk dat ik niet goed 
geheimen kan bewaren. 
 

“Ik zie mezelf over 10 jaar 
als een ouwe viezerik die 
pornofilms maakt!” 
 
Waar zie je jezelf over 10 jaar? 
Ik zie mezelf over 10 jaar als een ouwe viezerik die 
pornofilms maakt! Haha, nee hoor grapje. Dat is 
niet waar wat ik zei, ik wil echt verder met wat ik 
nu doe namelijk. Ik zie mezelf over 10 jaar waar ik 
hoop te staan, ik hoop grote filmnamen op mijn 
naam te krijgen en al veel films gemaakt te hebben. 
Ik wil niet in de spotlights staan, maar ik hoop wel 
op wat naamsbekendheid! 
 

Door: Sandy Langstraat & Claire de Graaf 
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Met: Huisarts Beukers 

Cos Beukers, een huisarts die zijn loopbaan begon met vwo en eindigde als huisarts. Cos begon zijn loopbaan 
dus op vwo met de bèta vakken. Toen hij was afgestudeerd moest hij het leger in en na die tijd is hij één jaar 
gaan studeren in België. Dat jaar was afgelopen en hij werd in Nederland ingeloot in Rotterdam; ‘Ik heb er 3 
jaar over gedaan om mijn bachelor te halen voor medicijnen’. Na het behalen van zijn bachelor is Cos meteen 
drie jaar doorgegaan voor geneeskunde.’ Ik heb geneeskunde in drie jaar succes vol gehaald!’   
Na zes jaar leren was Cos klaar om te gaan werken. Zijn eerste jaren die er op volgde heeft hij CO schappen 
gedraaid, was hij chirurgie blinde darm en verloskundige in Bergen op Zoom. ‘Dit waren verschrikkelijke 
interessante jaren waar ik met plezier in heb gewerkt, maar ik wilde toch echt huisarts worden.’ Tot op de dag 
van vandaag is Cos al 25 jaar huisarts in Zundert en zit daarnaast nog in de arbodienst. 

Cos is lid van ‘het huisartsen team’. Het huisartsen team is een regionaal eerstegraads 
samenwerkingsverband van 40 zelfstandig werkende huisartsen in West Brabant. De huisartsen werken 
verspreid over ongeveer 20 praktijken. Ook heeft het huisartsen team voor diabetes- en COPD patiënten een 
nieuwe brochurelijn ontwikkeld. Per jaar helpt huisarts Beukers; 150 patiënten uit de diabetenzorg, 200 
patiënten met hart- en vaatziekten en 60 patiënten met COPD. Net als de rest van de huisartsen uit het 
huisartsen team biedt Cos zowel reguliere zorg als chronische zorg. Dokter Beukers werkt samen met de 
artsen uit het huisartsen team. ‘Omdat ik hier in Zundert mijn praktijk heb, werk ik wel meer samen met de 
huisartsen die ook in dit pand vestigen’. Cos zit als bestuurslid in het bestuur van het huisartsen team. ‘Wij 
zorgen voor een sterk bestuur en goed toezicht wat leidt tot hoge kwaliteit van zorg en het bevorderen van onze 
samenwerking binnen het team’. Dus samenvattend zit Cos in het bestuur van het team, zorgt hij voor de 
coördinatie binnen het team, maar ook naar de patiënten toe en hij richt zich vooral op mensen met COPD. 
De relatie tot conceptontwikkeling en Cos is dat hij het werkproces binnen het team wilt verbeteren en hij nieuwe 



 

 

De relatie tot conceptontwikkeling en Cos is dat hij het werkproces binnen het team wilt verbeteren en hij 
nieuwe producten wilt ontwikkelen.’ Daarbij analyseer ik de markt, de patiënten, de zorgverzekeraars, de 
zorgverleners en de collega instellingen’. Hij gaat daarbij doel matig te werk. De moderne technieken, 
behandelwijzen en concepten die hem daarbij kunnen van dienst zijn, zijn voor hem zelfmanagement en 
ICT. ‘Dat zijn toch wel de twee belangrijkste voor mij. Maar alles begint natuurlijk met de motivatie van de 
patiënten’. 
Trendwatching zit bij Cos’ hele gezin in het bloed. ‘Mijn dochter woont en volgt een studie in Australië. In 
haar studie komt trendwatching aan bod. Mijn vrouw volgt graag de nieuwste trends, dus mijn hele gezin is 
daar wel mee bezig’. Cos is er zelf achter gekomen dat hij weer zijn oude methode moet gaan gebruiken op 
patiënten, maar dan met aanpassingen. ‘. De nieuwe trend voor artsen is om de klacht van de patiënt weer 
terug te leggen bij de patiënt zelf. Vorig jaar moest ik alle klachten van de patiënt oplossen, kwam de klacht bij 
mij te liggen. Ik ben toen gaan onderzoeken hoe ik mijn patiënten beter kon behandelen en kwam er achter dat 
je patiënten beter kan behandelen door ze de klacht zelf op te laten lossen. Dit is een trend, en pas ik toe’.  
 De trends die Cos herkent op het gebied vaan een gezonde levensstijl is dat subsidie niet meer 
samenhangt met kwantiteit maar met kwaliteit. Er wordt steeds meer ‘lokal food’ verkocht omdat het 
authentiek is. En Cos vindt het juist een trend dat roken nu juist geen trend meer is. ‘Vroeger was het zo als 
je niet rookt, hoor je er niet bij. Maar dat is nu juist anders, je bent een sukkel als je nu rookt’. 
Dokter Beukers beoordeelt zijn eigen levensstijl met een zes. Vroeger was hij een echte sporter, maar 
daardoor at hij heel slecht. En in de tijd dat hij jong was rookte iedereen en kon ook Cos daar niet aan 
ontkomen. Nu eet Cos gezond een gevarieerd. ‘Gewoon zo als het moet drie keer per dag een goede maaltijd 
en een paar gezonde tussendoortjes. Al mag ik in het weekend wel zondigen van mezelf’. Cos is gestopt met 
roken maar ook met sporten. ‘. Ik ben daar niet zo trots op.’ 
 
Cos levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl van patiënten door middel van Motivational 
Interviewing. Dat is een gespreksmethode die gericht is op het ontlokken en versterken van motivatie tot 
verandering. Doordat motivatie ‘kneedbaar’ is kun je motivatie beïnvloeden. Cos doet dat door middel van 
zelfconfrontatie, samenwerking en doelgericht werken. ‘Soms is voorlichting geven al genoeg maar soms 
moet je goede afspraken maken of, wat nu een trend is, een rollen spel met acteurs benaderen om het probleem 
na te spelen en aan te kaarten.’     
De manier van communiceren op aansprekende wijze van een gezondere levensstijl op patiënten kunnen 
met twee methodes, want het gezonder maken van levensstijlen bij mensen gebeurt niet zomaar. Mensen 
moeten gemotiveerd zijn om het daadwerkelijk te verbeteren. De eerste is voorlichtingen geven, waarbij je 
mensen op die manier stil laat staan bij hun levensstijl. En de tweede methode is om mensen bij elkaar te 
zetten en een groepsgesprek aan te gaan. Hierbij horen mensen ‘real life stories’ en kunnen ze op deze 
manier gemotiveerd worden om hun levensstijl te verbeteren. 
 

Door: Claire de Graaf en Sandy Langstraat 


