
Oproep  

Hollands Welvaren II 

Regie: Michiel van Erp 

Na een succesvolle eerste reeks van de televisieserie Hollands Welvaren komt er 

in het najaar van 2014 een vervolgserie die zich op en rondom de werkvloer 

afspeelt. De serie wordt uitgezonden door de VPRO op Nederland 1. 

In Hollands Welvaren portretteren wij gepassioneerde en gedreven Nederlanders  op 
hun werk met de vraag: waar halen mensen na jaren hun plezier vandaan? Hoe 
trotseren ze de crisis of risico’s ? Hoe blijf je gepassioneerd en inventief - of je nu eigen 
baas bent of al jaren in trouwe dienst? 
Hollands Welvaren laat eigenzinnige Nederlanders zien: wat zijn de hoogtepunten en 
eventuele dieptepunten van hun werkend bestaan? Is het thuisfront daar altijd blij mee? 
Zijn er nog dromen en wat komt daarvan terecht? 
Om het programma een helder kader mee te geven wordt  alles geconcentreerd rond de 
viering van een jubileum ( bv 5, 12,5 , 25- of 50-jarig). En daarnaast kan het over de 
lancering van een nieuw product, de eerste dag van een nieuwe baan, de laatste werkdag 
vanwege een carrièreswitch óf bijvoorbeeld door een vrijwillige of gedwongen sluiting 
van het bedrijf gaan.    
Voor Hollands Welvaren zoekt De Familie Televisie & Film daarom naar jubilarissen 
die hun dagbesteding op zijn minst avontuurlijk vinden. Bent u bijvoorbeeld al 25 jaar 
directeur van dezelfde onderneming? Bent u trots dat u het eerste jaar zonder 
kleurscheuren bent doorgekomen?  Zit u na 12,5 jaar nog met plezier achter de kassa 
van dezelfde supermarkt? Of weet u iemand in uw naaste omgeving of bij u in het 
bedrijf? 
 
De Familie Televisie & Film hoort het graag! 

 

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met: 

 

De Familie Televisie & Film 

Schollenbrugstraat 4bg 

1091 EX Amsterdam 

 

Tel: 020 663 33 03 

E-mail: steffie@defamilie.net  
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