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Beste lezer, 
FastForward is een programma voor en door groeiondernemers. Het programma is gestart vanuit de 
doelstelling om ambitieuze ondernemers sneller én waardevol te laten groeien. De overheid heeft het 
programma de afgelopen vier  jaar ondersteund en medegefinancierd. Met succes! FastForward gaat 
vanaf 2015 als zelfstandig initiatief verder onder de naam GoFastForward.

In deze publicatie blikken we terug op vier jaargangen FastFoward, presenteren we de resultaten en 
staan we stil bij de learnings die voor de overheid als maatschappelijke partner relevant kunnen zijn.

Terugkijkend vind ik het bijzonder dat een heel breed scala aan partners zo intensief en productief  
heeft samengewerkt: de financiers, partners en het uitvoerend consortium. Daarnaast hebben we  
ook een divers netwerk van inspirerende coaches en trainees aan ons weten te binden. Samen met 
de ondernemers hebben we resultaten behaald waar we ontzettend trots op zijn: 

• De gemiddelde omzet van de deelnemers is gestegen van € 956.488,- naar € 1.503.396,-.
• De gemiddelde winst van de deelnemers is gestegen van € 88.625,- naar € 113.733,-.
• Het gemiddelde aantal werknemers (intern en extern) is met gestegen van 10 naar 15.
note: deze cijfers zijn gebaseerd op de input van 29 ondernemers, die hun omzet- en winstcijfers wilden delen.

We hebben er alle vertrouwen in dat we het programma de komende jaren succesvol kunnen blijven 
inzetten!

Ik wens u veel leesplezier!

Rutger Prent
Programmaleider FastForward

COLOFON
Dit is een uitgave van FastForward. Redactie: Lieke Maalderink - Het PR Bureau   Vormgeving: Erik Wiebes - Lemonpress  

Met dank aan alle oud-deelnemers.
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Onderzoeksresultaten

8,2
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97%100%

62%
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Wat heeft het programma de ondernemers gebracht? Bou
“Laat je uitdagen door met 
collega-ondernemers te sparren.”
Michiel Drabbe – eigenaar van iChoosr

“Ik heb door het aanbrengen van een 
duidelijke structuur, beter inzicht in 
mijzelf en mijn bedrijf gekregen.”
Merijn Everaarts – oprichter Dopper

Bouw je focus uit, want 
met deze hyperfocus ga
je groeien.
Stefan van Cleef
eigenaar van Oculus Technologies

“Ons team, dat zijn onze 
superpromotors.”

Marnix Geus – mede-oprichter 
en directeur Het PR Bureau

Wat heeft het programma de ondernemers gebracht?

•  De deelnemers zijn positief over FastFoward. Ze drukken dit uit in een 8,2
 als rapportcijfer en een zeer hoge bereidheid tot aanbevelen (94%).

•  De deelnemers geven aan na het programma onder meer:

- Groeiobstakels te hebben overwonnen (de grootste verbetering is te zien bij het creëren 

 van duurzame groei, het sturen op KPI’s en het sparren binnen het bedrijf);

- De korte termijn doelstellingen meer in lijn te hebben met 

 de langere termijn strategie en doelstellingen (92%);

- Betere focus te hebben in de strategie (91%) 

 en werkzaamheden daar wel en niet bij horen (88%);

- Meer tijd te besteden aan het werken aan het bedrijf (in plaats van in het bedrijf);

- Inspiratie (100%), praktische tools in inzichten (97%) te hebben verkregen.

• De meerderheid van de deelnemers (62%) past de opgedane kennis tijdens FastFoward 
 dagelijks toe in het bedrijf. Een derde past deze kennis wekelijks toe (35%).

Note: 

1. Het onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok Netpanel in oktober 2014. Aan de online enqute namen 34 deelnemers 

 aan het FastForward programma deel. 

2. Op basis van het onderzoek kan geen causaal verband worden vastgesteld tussen deelname aan het FastForward programma 

 en omzet- en winstgroei. Andere elementen kunnen daar mogelijk ook een rol in hebben gespeeld.
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Hoofdstuk 1

Nederland is een echt ondernemersland. Toch doen we het internationaal gezien slecht als het gaat om groei. 
De overheid stimuleert groeibedrijven, omdat snelle groeiers de aanjagers van innovatie en werkgelegenheid 
zijn. Zij zijn de nieuwe rolmodellen voor innovatief en hoogstaand ondernemerschap. De groei van 
zakelijke dienstverlening in de provincies zorgt er bovendien voor dat de regio’s aantrekkelijker worden als 
vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. 

Uit deze overwegingen startte de provincie Flevoland Noordvleugel FastForward, een initiatief dat zich 
richt op het versneld door ontwikkelen van potentieel kansrijke groeiers in de zakelijke dienstverlening in 
de Noordvleugel van de Randstad. Na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure, waarbij het 
consortium B&A-groep / De Baak als winnaar uit de bus kwam, is het project op 8 juni 2018 gestart.

Bij aanvang was het doel van het programma was om 75 ondernemingen in de zakelijke dienstverlening uit 
de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te ondersteunen bij het realiseren van hun groeiambitie. 
Deze doelstelling is inmiddels behaald en we kunnen terugkijken op vier geslaagde jaargangen.  

Uit het onderzoek blijkt dat:

• …de belangrijkste groeiobstakels waar 
groeiondernemers tegenaanlopen het creëren van 
een duurzame groeistrategie (68%), het vergroten 
van de omzet (47%) en het sturen op KPI’s binnen 
de onderneming (47%) zijn;

• …de belangrijkste drijfveren om het FastForward 
programma deel te nemen, behoefte aan sparring 
met andere ondernemers en behoefte aan 
praktische ondersteuning bij de groeiambitie 
(beiden 88%)) zijn. Op afstand volgt de structuur 
van maandelijkse bijeenkomsten (44%).

Waarom is het programma 
gestart?

Waarom zijn de ondernemers 
met het programma 
begonnen? 

Beelden van het 

FastForwad programma.

68%

47%

47%
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Hoofdstuk 2

FastForward is ontstaan vanuit vraaggericht doen: vóór de start van het programma 
hebben we met vijftien ondernemers om tafel gezeten, om te bekijken wat 
hun behoeftes zijn en tegen welke groeiobstakels zij aan lopen. Werken met 
ondernemers betekent constant evalueren. Na vier jaargangen staat er nu een 
programma waarvan de basis optimaal aan de wensen van de ondernemers voldoet. 
Toch blijven we ontwikkelen, om aan de veranderende behoeftes te voldoen.

We kunnen de succesfactoren 
als volgt samenvatten:

•  Het uitgangspunt ‘voor en door ondernemers’ spreekt erg aan.
•  Dat geldt ook voor het werken met een internationaal bewezen methode.
•  We hebben uiteindelijk gekozen voor de Rockefeller Habbits als rode draad. 
 Deze methode blijkt het beste te passen bij de ondernemers die aan FastForward deelnemen. 
•  Het vaste partroon dat hierdoor ontstond, en daarmee de vaste agenda, werkt goed voor de 
 (druk bezette) ondernemers. 
•  Doordat FastForward direct concrete handvatten biedt, worden de ondernemers uitgedaagd 
 en zien zij direct rendement.
•  De ondernemers krijgen bij FastFoward de ruimte en structuur om een echt goed gesprek met 
 elkaar aan te gaan. De peer-to-peer coaching inspireert de ondernemers.
•  Bijzonder om te zien is dat veel ondernemers elkaar na afloop van het programma blijven zien.  
 Sommigen trekken zelfs met elkaar op in hun businesses, en komen zo samen verder.

Er ontstaan steeds meer initiatieven die ondernemers verder helpen. Het is een uitdaging om op te vallen 
bij de druk bezette ondernemers. Daarnaast is het voor Nederlandse ondernemers niet gebruikelijk om 
(veel) geld en tijd te besteden aan de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijf. FastForward 
wijdt dit aan een gebrek van bewustzijn van het belang van deze factoren voor de groei van het bedrijf. 

FastForward heeft gezocht naar creatieve manieren om het programma onder de aandacht te brengen 
bij de doelgroep. Zo gingen we in 2012 een samenwerking aan met de MT Mediagroep. FastForward 
was aanwezig tijdens de Sprout Challengerday met een eigen stand. Ook zijn er videoportretten gemaakt 
van snelgroeiende ondernemers voorafgaand aan het event. De samenwerking is gecontinueerd, onder 
meer resulterend in de publicatie ‘De 9 succesfactoren voor groei’, die ter gelegenheid van de start van 
GoFastFoward als zelfstandig initiatief uitgebracht is.

De snelgroeiende ondernemers uit het FastForward programma genereerden zelf ook de nodige media-
aandacht vanwege hun innovatieve vermogen of bijzondere benadering naar de markt. Ook binnen de FD 
Gazellen zijn er een aantal oud-deelnemers opgenomen.

Ook mond-tot-mond reclame heeft bijgedragen aan het succes van FastForward. Er zijn veel contacten met 
ondernemersnetwerken, die leden doorverwijzen naar het programma. 

De lokale aanpak heeft goed gewerkt. Veel ontwikkelingsbedrijven zitten heel dicht op de relevante 
ondernemers uit de streek. Eén van de learnings is dan ook: lokaal is het nieuwe mondiaal. We hebben 
gemerkt dat ondernemers veel waarde hechten aan het kunnen sparren met gelijkgestemden, met 
dezelfde achtergrond, en zich ook laten adviseren 
door deze mensen. Hier zet FastFoward de 
komende tijd nog meer op in.

Uit het onderzoek blijkt dat:

• …de deelnemers via verschillende kanalen 
bij FastFoward komen: met name via één 
van de betrokken ontwikkelingspartijen 
(26%), via de media (24%) en via een vriend 
of kennis die het programma eerder volgde 
(21%).

Hoe is het programma een 
succes geworden?

Hoe zijn de ondernemers 
in aanraking gekomen met 
FastForward?

26%
betrokken 
partijen

overig

vriend of 
kennis Media

24%21%

29%
Tips van ondernemers over vervolg programma:
“Meer focus in het traject op het daadwerkelijk ontwikkelen van een bedrijfsstrategie. Het zou 
  fantastisch zijn als er aan het eind van het programma een strategie ligt, waar collega-ondernemers 
  en deskundigen hun feedback op hebben gegeven.”
“Persoonlijke feedback zou het programma nog interessanter maken, bijvoorbeeld door één dag 
  in house begeleiding aan te bieden in het bepalen van de Q-doelen.”
“Ik zou het leuk vinden om naderhand een wekelijkse mail met tips en tricks te ontvangen.”
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Succesfactoren

In het kader van de afsluiting van de 
overheidssubsidie hebben we aan de hand van 
de ervaringen van oud-deelnemers 
9 succesfactoren voor groei geformuleerd. 
De komende jaren hopen wij deze aan 
te kunnen vullen met behulp van nieuwe 
deelnemers. 
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