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MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Niek Meijer  

 
 

Betreft : Huizen doet mee aan TV-programma Helden van Nu 
Aan : Leden van de commissie ABM 
Van : Niek Meijer 
Datum : 11 maart 2021 

 
 
Beste leden van de commissie ABM, 
 
Wij zijn eind vorig jaar uitgenodigd om mee te doen aan het TV-programma Helden van Nu, de opvolger 
van de Helden van de Zorg. In Helden van de Zorg lag de focus op de verschillende aspecten van de 
zorg in coronatijd. In Helden van Nu ligt de focus op andere vitale beroepen, zoals ambtenaren. 
Zingeving en intrinsieke motivatie staan daarin centraal. Het is een programma van SBS6.  
 
Focus programma 
De focus van het programma ligt op het laten zien van mensen in vitale beroepen die in tijden van corona 
hun werk doen. Onder de vitale beroepen behoren ook de ambtenaren die op dit moment grotendeels 
vanuit huis werken, maar juist ook nu van betekenis zijn en waarde toevoegen aan de maatschappij. De 
programmamakers laten op een natuurlijke wijze zien hoe mooi en zinvol het is om voor een gemeente te 
werken. Dat doen zij door medewerkers – als symbool voor de collega’s die zij vertegenwoordigen – in 
het zonnetje te zetten.  
 
Focus Huizen 
In het programma ziet u een van onze Boa’s op bezoek bij een horecaondernemer en onze 
stadsmanager op bezoek bij de voorzitter van de Huizer Ondernemers Federatie. Via deze medewerkers 
wordt getoond wat de coronamaatregelen voor ondernemers betekenen en hoe de gemeente daarin een 
rol speelt.  
 
Uitzenddata 
Het programma met daarin Huizen wordt op de volgende data uitgezonden: 
Regulier bij SBS6 - Zondag 21 maart om 16.30 uur  
Herhaling bij SBS6 - Zaterdag 27 maart om 11.00 uur  
Herhaling bij Net5  - Zaterdag 27 maart om 14.00 uur 
Herhaling bij SBS6 - Zaterdag 14 augustus om 11.30 uur  
 
Tot slot 
De medewerkers die meedoen aan het programma geven een goed beeld van de werkzaamheden in 
coronatijd en laten onze verbinding zien met de ondernemers in Huizen. Na uitzending mogen wij de 
beelden gebruiken in onze eigen communicatie-uitingen.  
 
  


