Factsheet Groeiprogramma FastForward
Waarom deelnemen aan FastForward?
Je bent een ambitieuze ondernemer. Je ziet kansen en je bedrijf heeft de potentie om flink en snel te groeien.
In hoog tempo dienen zich complexe groei-uitdagingen aan. Je moet nu keuzes maken die grote invloed hebben op de toekomst
van jouw onderneming en ook voor jezelf. Je wilt antwoord op de volgende vragen:
• Hoe krijg ik meer focus in de kansen en uitdagingen van de markt?
• Hoe ga ik de groei financieren?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen en processen meegroeien?
• Hoe ontwikkel ik me zelf en ga ik om met onzekerheden en dilemma’s?

Wat levert FastForward je op?
1. Meer grip op groei
• Scherp beeld van je bedrijf op de lange termijn
• Inzicht in wat nodig is om de groeikansen daadwerkelijk te verzilveren
• Focus op concrete resultaten op de korte termijn, in lijn met de lange termijn
2. Beter Leiderschap op drie terreinen
• Zicht op de proposities waarmee je de markt gaat bedienen en met welke juist niet (meer)
• Weten hoe je medewerkers, met soms meer expertise dan jij, kunt leiden en binden
• Inzicht in jouw eigen sterkten, valkuilen en ontwikkelpunten; goed leiderschap begint bij jezelf
3. Lidmaatschap van een exclusief groeinetwerk: Gilde voor Groei!
• Netwerk van ambitieuze collega groeiondernemers
• Netwerk van betrokken professionals, experts, financiers
• Ook na het 2-jarig programma blijft het gilde als hefboom voor je groei dienen

Wat kan je verwachten?
FastForward is een tweejarig programma waarin kennis, inspiratie, doen en reflectie ten aanzien van groei centraal staan. De
uitgangspunten van het programma zijn:
1. FastForward is concreet en resultaatgericht
• We dagen je uit bij het maken van een persoonlijk groeiplan met een stevige basis en concrete actiepunten
• We sturen op een simpele en slimme voortgang; smart numbers in plaats van papieren tijgers
• Leren en werken afwisselend in groepsverband en individuele coaching; je vraagstukken staan centraal
2. FastForward is er voor en door ondernemers
• Alleen ondernemers met vergelijkbare potentie en ambitie doen mee; iedereen moeten halen en brengen!
• Toegesneden op dé groei-uitdagingen van ondernemers doordat het programma is ontwikkeld met
groei-ondernemers en een samenwerkingsverband met expertise op dit terrein
3. FastForward biedt topbegeleiding door
• Bewezen topondernemers (de Meesters in Ondernemen) en betrokken experts en professionals
• Mededeelnemers aan het programma met dezelfde potentie en ambitie

Wie zijn je collega-deelnemers?
FastForward werft en selecteert maximaal 150 ondernemers op groeiambitie en potentie.
Zij voldoen aan de volgende criteria:
• De onderneming is gevestigd in Flevoland, Noord-Holland of Utrecht
• Je bent een zakelijk dienstverlener of een R&D gedreven bedrijf
• Je biedt werk aan 5 tot 20 medewerkers
• Je hebt een omzet van 0,5 tot 3 miljoen euro

Welke investering verwachten we van je?
Jouw investering in het programma bestaat uit tijd, aandacht en een financiële bijdrage:
• Gedurende 2 jaar is de tijdsinvestering gemiddeld 1 tot 2 dagen per maand
• Om jezelf en je collega-ondernemers optimaal te laten profiteren ben je betrokken en heb je aandacht
• De eigen bijdrage is beperkt tot € 5.000,- (€ 2.500,- p/j), omdat de overheid ongeveer € 10.000,- per
deelnemer investeert

www.gofastforward.nl

Programma FastForward
Aan welk programma ga je deelnemen?

FastForward is opgezet rondom de belangrijkste groeiuitdagingen van ondernemers. Er zijn drie instroommomenten, waarvan
de tweede in november 2011. Ondernemers doorlopen een programma van twee jaar, dat start met de selectie.
Selectie
• Persoonlijk selectiegesprek: Verhelder jouw ambities tijdens een uitdagend en inspirerend selectiegesprek.
Geselecteerde ondernemers nemen vervolgens eens per maand deel aan een afwisseling van onderstaande activiteiten.
Strategie en resultaten
• Boostcamps: Je programma start met een 2-daagse sessie waarin je je collega-deelnemers leert kennen en je droom vertaalt
in een compact groeiplan. Gedurende de twee jaar van het programma evalueer je jouw groei en stel je jouw groeiplan bij.
Dit vindt twee keer plaats met alle deelnemers, in uitdagende sessies met top-ondernemers en experts.
• Competities: Tijdens het programma krijg je waardevolle feedback in een Dragon’s Den Competitie: wie overtuigt top-ondernemers en – experts ervan dat zijn groeiplan het beste is? En wie is de best groeiende ondernemer van het jaar?
• Werkgroep: Stuur op de tussentijdse voortgang en realisatie van jouw groeiplan tijdens 8 ochtendbijeenkomsten met een
kleine en vaste groep van collega-ondernemers. Deze sessies zijn de meetlat voor het succes van jouw groei.
Grip op groei
• Groeiacademie: Cruciale kennis en ervaring met groeivraagstukken doe je op tijdens bijeenkomsten in kleine groepen,
waarin de Meesters in ondernemen je laten profiteren van hun kennis op terreinen zoals marketing, financiering, management, organisatie en persoonlijk leiderschap. Op basis van de behoeften van deelnemers worden extra sessies georganiseerd,
bijvoorbeeld over bedrijfsverkoop, het werven van personeel of co-creatie.
Persoonlijk succes
• Intervisiegroep: Hoe groei je als professional en leider en hoe leid je de groei van jouw onderneming? Tijdens 8 middagbijeenkomsten reflecteer je met een kleine en vaste groep van collega-ondernemers op deze vragen. De sessies vinden plaats
op dezelfde dag als de werkgroep.
• Coaching: Jouw eigen rol en ontwikkeling neem je onder de loep tijdens 4 individuele gesprekken.
Sterk netwerk
• Gilde voor Groei: Deelnemers aan FastFoward maken onderdeel uit van een sterk en inspirerend netwerk van groeibedrijven, die ook na de looptijd van het programma met elkaar verbonden blijven.
• Online platform: Hier deel je vragen, tips en ervaringen met andere deelnemers en overige betrokken ondernemers, experts
en professionals.
• Matchingsbijeenkomsten: Maak kennis met mogelijke investeerders en leer hoe je je bedrijf zo goed mogelijk
positioneert bij het ophalen van extern kapitaal.

Wie zijn er verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma?

De uitvoering van het programma is in handen van een samenwerkingsverband van 5 partijen:
• B&A Groep: In 10 jaar tijd meer dan 8.000 ondernemers geadviseerd bij de start en groei van hun onderneming
• De Baak: Al meer dan 10 jaar betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van snelle groeiprogramma’s. Zowel eigen masterprogramma’s als binnen het programma Groeiversneller
• Amsterdam Centre for Entrepreneurship: De kennis- en onderzoekspartner op het gebied van ondernemerschap en snel
groeiende ondernemers in het bijzonder. Samenwerkingsverband van UvA, VU en HvA
• Parma Group: Jarenlange en internationale ervaring als adviseur, ondernemer en directeur binnen de zakelijke en kennisintensieve dienstverlening. Auteurs van recent standaardwerk over groei van ‘professional services firms’
• Maxwell Group: Grote expertise en uitgebreide ervaring op het terrein van investeringen in en het starten en groeien van
kennisintensieve MKB-bedrijven
Naast de professionals van het samenwerkingsverband zijn ondermeer de volgende Meesters in Ondernemen aan het programma verbonden; topdocenten als Han Gerrits, Mathieu Weggeman en Mirjam van Praag en succesvolle ondernemers
als Salem Samhoud, Wiet de Bruijn, Esther Raats en Arko van Brakel.

Waar?

De basis voor de strategiesessies en business classes is Landgoed de Horst van de Baak in Driebergen. Bij gelegenheid en voor de andere bijeenkomsten (zoals de intervisie) zullen ook andere locaties worden gebruikt.

Meer informatie of een kennismakingsgesprek plannen?

Bel met Rutger Prent (06 271 789 49) of Natascha Walenberg (06 526 316 70)
of stuur een e-mail naar info@gofastforward.nl

www.gofastforward.nl

