
Fast Forward koppelt bedrijven en organisaties aan talentvolle hbo- en 

wo-afgestudeerden met als doel talentbehoud voor de regio.

- Jaarlijks maken ruim 50 talenten in de regio het verschil

- In twee jaar tijd voegen zij waarde toe in drie topbanen

- Ze volgen een excellent opleidingsprogramma, ontwikkeld vanuit

de bedrijfsbehoefte

- Door persoonlijke coaching vanuit Saxion groeien de trainees verder tot

business professionals

Fast Forward trainees laten in twee jaar tijd met drie fulltime banen zien 

wat zij in huis hebben. De trainees zijn positief ingesteld, wendbaar, 

durven kritisch te zijn en staan open voor vernieuwing. Bovendien zijn ze 

intrinsiek gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen, zowel op 

persoonlijk als op professioneel vlak. Door hun Fast Forward coach en 

een ontwikkelingstraject krijgen zij de begeleiding die ze nodig hebben 

om de beste versie van zichzelf te worden. Op die manier haal jij zonder 

zorgen talent in huis, dat iedere dag waardevoller wordt voor  

jouw organisatie.

Elke vrijdagmiddag worden de trainees uitgedaagd met 

praktijkvraagstukken tijdens masterclasses. In een hechte groep van 

maximaal 20 trainees stuwen ze elkaar vooruit. Kennis en ervaring vanaf 

de werkvloer wordt verrijkt met die uit de masterclasses en de ervaringen 

van collega’s. Experts verzorgen deze masterclasses. Het accent van 

dit programma ligt bij de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. 

Dit komt aan bod via modules zoals personal branding, leadership, 

innovation, entrepreneurship en projectmanagement.

 

Met een relatief kleine investering krijg je toegang tot onze 

talentenvijver. Je neemt een hoog opgeleide medewerker in dienst die 

actuele kennis en nieuwe inzichten meebrengt en daarmee het  

verschil maakt. Bovendien is de trainee in staat om zich het werk en de 

omgeving snel eigen te maken.

In het kort

Ontwikkelings- 
traject     

Trainees

Fast Forward is dé talentenvijver voor bedrijven en organisaties 

in Oost-Nederland. Eentje met een gouden randje. Fast Forward 

selecteert getalenteerde hbo- en wo-afgestudeerden met verschillende 

achtergronden, kwaliteiten en talenten om het verschil te maken bij 

jouw bedrijf. Daag jij ze uit?

Waarom kiezen 
voor Fast Forward?

Fast Forward traineeship
P O W E R E D  B Y  S A X I O N

Profiel trainee

-  hbo- of wo- afgestudeerd

-  Gemiddeld tussen de  22 en 26 jaar 

-  Woonachtig in Oost-Nederland 

-  Diverse specialisaties en achtergronden 

-  Gedreven en ambitieus 

-  Sociaal vaardig 

-  Fulltime beschikbaar (0,9 FTE)

-  Voldoet aan strenge toelatingseisen

Meer informatie?
saxion.nl/fastforward-bedrijven

Fast Forward betekent

- Ontzorgen van werving en selectie
- Ambitieuze top talenten tegen een laag instaptarief
- Up-to-date kennis door masterclasses
- Acht maanden een waardevolle collega in huis
- Bijdragen aan talentontwikkeling in de regio



Een Fast Forward trainee is beschikbaar vanaf €1750,00 bruto per maand 

voor een fulltime werkweek.* De maandelijkse bijdrage aan Fast Forward 

bedraagt €595,00. Dit bedrag is BTW vrij en aftrekbaar. Fast Forward werkt 

zonder winstoogmerk.

De talenten zijn zorgvuldig geselecteerd op hun kwaliteiten via een strenge 

selectieprocedure. Heb je een mooie plek voor onze trainees binnen jouw 

bedrijf of organisatie? Fast Forward maakt een voorselectie op basis van 

jouw wensen en vindt een eerste match. Via sollicitatiegesprekken wordt de 

trainee gekozen die het beste past bij de opdracht en organisatie.

Fast Forward Facts
- Al 20 jaar toonaangevend en uitgegroeid   

  tot een regionaal talentenprogramma van  

  hogeschool Saxion

- Vanaf 2000 zijn er ruim 1000 vacatures  

  vervuld bij meer dan 350 bedrijven 

- Locaties in Apeldoorn, Deventer  

en Enschede

- 70% van de toptalenten blijft werken bij één

van de drie banen tijdens hun  

Fast Forward traject

- 90% van de trainees blijft werkzaam  

in Oost-Nederland

Vragen?

Onze adviseurs beantwoorden ze graag! 

            088 – 019 6082

            fastforward@saxion.nl

Samenwerken met Saxion

De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag 

zien wij opnieuw producten, diensten en 

innovatieve oplossingen die er gisteren nog 

niet waren. Bij Saxion werken we dan ook 

graag samen met bedrijven en instellingen, 

zodat we continu ons (onderwijs) aanbod  

op vragen uit de praktijk kunnen afstemmen.

Kijk voor meer informatie 
op saxion.nl/business

Contact 
Neem contact op met onze adviseurs. 
Apeldoorn: Carlien Jung c.m.jung@saxion.nl 
Deventer: Sanne Weusthof s.h.m.weusthof@saxion.nl
Enschede: Pascal Wittendorp p.wittendorp@saxion.nl

Of vul het online contactformulier in via 
saxion.nl/fastforward

Kosten

Proces

*Exclusief werkgeverslasten en eventuele transitievergoeding.


