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Dit zijn de meest gestelde vragen 
over het Young Heroes Program

Voor wie is het Young Heroes Program?
Het Young Heroes Program is voor HBO/WO starters met 0 – 2 
jaar werkervaring met een afgeronde studie in de richting van 
Marketing, Communicatie, Commerciële Economie, 
Econometrie, Marketing Intelligence of soortgelijke studie. We 
verwachten een bepaalde basiskennis, waarmee je direct kunt 
starten in marketing- en communicatierollen binnen 
organisaties. 

Wat is het minimale opleidingsniveau?
Starters met een HBO/WO diploma op zak en minimaal 0 – 2 
jaar werkervaring.

Kan ik deelnemen aan het programma als ik al langer werk-
zaam ben, maar nog niet in marketing en communicatie?
We staan altijd open voor talent, ook als je na een paar jaar bent 
geswitcht van vakgebied.

Hoe lang duurt het Young Heroes Program?
Het Young Heroes Program duurt twee jaar. Je krijgt een 
contract voor de duur van één jaar. Na het eerste jaar wordt er 
geëvalueerd en besproken of we het contract met elkaar 
verlengen. 

Bij hoeveel bedrijven ben ik werkzaam?
In de twee jaar dat je het programma volgt, werk je bij minimaal 
twee bedrijven. Na een jaar switch je van organisatie en start je 
met een andere opdracht die past bij jouw specialisatie. 

Hoe word ik gematcht met organisaties?
We kijken naar jouw profiel en de vraagstukken die een 
deelnemende organisatie heeft. We vinden het belangrijk dat 
zowel jij als de deelnemende organisatie een klik hebben met 
elkaar en met vertrouwen in elkaar dit programma aangaan. De 
vraagstukken zullen altijd aansluiten op jouw hero rol. 

Waar zitten de meeste opdrachtgevers?
Dit is wisselend. De meeste deelnemende organisaties 
bevinden zich in de omgeving van Leeuwarden en Groningen. 
In de meeste gevallen kun je hier prima komen met OV. 
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Voor welke organisaties kan ik gaan werken?
We zijn werkzaam voor allerlei branches. Van mediabedrijven 
tot zorgverzekeraars en grote MKB’ers tot corporate 
instellingen. Afhankelijk van de wensen van de deelnemende 
organisatie en jouw profiel, wordt er uiteindelijk bepaald waar jij 
aan de slag gaat. 

Wat als ik niet goed weet welk Hero profiel bij mij past?
Dat is niet erg. Stuur gerust een mailtje met je vragen en je CV. 
Op basis daarvan kunnen wij een inschatting maken of nodigen 
we je uit voor een kennismakingsgesprek om samen te kijken 
welke specialisatie het beste bij jouw profiel zou passen. 

Hoe word ik begeleid en gecoacht?
Je ontvangt begeleiding en coaching van een ervaren coach 
op jouw specialisme. Hij of zij heeft zichzelf bewezen in het
werkveld en weet wat jij nodig hebt om jouw carrière te 
kickstarten. Daarnaast volg je een op maat gemaakt ontwikkel- 
en opleidingsprogramma dat we samenstellen op basis van 
jouw ervaring en behoeften. 

Wat voor achtergrond hebben de coaches?
Onze coaches zijn specialisten in hun vakgebied. Ze hebben 
een brede marketingachtergrond en zitten al meer dan 10 jaar 
in het vak. Op basis van jouw hero rol en type opdracht 
koppelen we een coach aan jou. Hij of zij heeft de kennis die 
nodig is voor jouw specialisme en begeleidt en ondersteunt jou 
in je ontwikkeling en dagelijkse werkzaamheden bij de 
deelnemende organisatie.

Hoe intensief is het Young Heroes Program?
Als je deelneemt aan het Young Heroes Program, dan heb je in 
feite een fulltime baan van 36 uur per week. Vanaf dag één ben 
je werkzaam bij de organisatie en draai je mee op de afdeling. 
Van jou wordt verwacht dat je direct kunt meedraaien en een 
basiskennis hebt in marketing/communicatie. Natuurlijk gooien 
we je niet gelijk in het diepe, je hebt een eigen coach die je 
begeleidt bij bijvoorbeeld het voorbereiden van belangrijke 
meetings en presentaties of het opleveren van een strategisch 
plan. Daarnaast ben je iedere week actief bezig met je 
ontwikkeling. Op vrijdag duik je daar de diepte in en dit neem je 
mee naar de praktijk. 

Als Young Hero verwachten we dat je continu jezelf wil uitdagen 
en laten groeien. Dat je streeft naar het beste resultaat voor 
jezelf en de organisatie waar je werkzaam bent. Dat betekent 
dat je soms een stap extra moet zetten, maar ook durven 
vragen om begeleiding als je er even niet uitkomt. 
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Hoe ziet mijn werkweek eruit?
Je werkt vier dagen per week bij de organisatie in-house en 
op vrijdag ben je op kantoor bij YFK. Die dag staat in het teken 
van jouw ontwikkelingsbehoeften. Gedurende de werkweek 
heb je vaste momenten dat je met je coach je voortgang en 
werkzaamheden bespreekt. Dit kan op afstand zijn, maar de 
coach kan ook voor een uur per week bij jou in de organisatie 
meedraaien.

Heb ik veel contact met de andere Young Heroes?
Jazeker, je ziet elkaar iedere week op vrijdag bij YFK op kantoor. 
Dan ga je zelfstandig en met elkaar aan de slag met je 
ontwikkeling. De ene keer is er een training of brainstorm, de 
andere keer heb je een groepsintervisie of juist één-op-één 
coaching. Doordeweeks zie je elkaar niet, maar kun je elkaar 
altijd bereiken via de mail of groeps WhatsApp. We vinden het 
namelijk belangrijk dat jullie van elkaar leren en kennis en 
informatie met elkaar uitwisselen, dus we stimuleren dit zo veel 
mogelijk.

Die vrijdag, hoe werkt dat precies?
De vrijdag staat in het teken van jou en je ontwikkelbehoeften. 
Dit betekent dat geen vrijdag hetzelfde zal zijn. Wel zal je iedere 
vrijdag actief aan de slag gaan met jouw ontwikkeling. De ene 
keer is dit een training gegeven door een vakspecialist, de 
andere keer volg je een online training of is er een intervisie 
waarin je met andere Young Heroes bepaalde onderwerpen 
bespreekt en van elkaar leert hoe je bepaalde situaties aanpakt. 
Daarnaast is er ook ruimte voor fun. Een gezamenlijke lunch, 
sparren met de YFK’ers en iedere laatste vrijdag van de maand 
een borrel horen er ook bij!

Wat is de inhoud van het tweejarige opleidingsprogramma?
Gedurende het eerste jaar zul je met name bezig zijn met het 
ontwikkelen van softskills. Je gaat o.a. aan de slag met 
onderwerpen als: hoe ga ik om met stress, hoe geef ik feedback 
en ontvang ik dit, hoe ga ik om met weerstand en hoe kan ik 
mijzelf het beste presenteren. Tegelijkertijd bieden we diverse 
trainingen die aansluiten bij jouw specialisme en ervoor 
zorgen dat jij een goede marketing basiskennis hebt die 
aansluit op de praktijk. Denk aan trainingen als data-driven 
marketing, online marketing, customer journeys, design based 
thinking. Hierin zullen we te allen tijde jouw ontwikkelbehoefte 
en ervaring meenemen. 

In het tweede jaar verschuift de focus naar jouw specialisme. Dit 
is het jaar waar jij je helemaal specialiseert en alle ins en outs 
van jouw rol kent en kan toepassen.
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Krijg ik certificaten of diploma’s voor het afronden van 
onderdelen in het opleidingsprogramma?
Voor de meeste onderdelen zul je geen certificaat of diploma 
ontvangen. We vinden het belangrijk dat de kennis die je 
opdoet praktisch is en zo dicht mogelijk tegen het bedrijfsleven 
aan ligt. Een aantal onderdelen zul je online afsluiten en andere 
onderdelen zullen door vakspecialisten worden gegeven die 
alle ins en outs van de praktijk kennen.

Zijn er voor mij als starter kosten verbonden aan deelname 
aan het Young Heroes Program? 
Nee, je ontvangt een mooi startsalaris op basis van jouw 
werkervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden net 
als iedere andere werknemer. Daarnaast ontvang je een 
volledig opleidingsprogramma toegespitst op jouw specialisme 
en ontwikkelbehoeften en heb je een vaste coach waar je altijd 
op kunt rekenen. 

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit?
Je kunt je aanmelden voor het Young Heroes Program door het 
formulier op de website in te vullen. We nodigen je vervolgens 
uit voor de Young Heroes Meetup om met je kennis te maken. 
Op basis van deze kennismaking, je CV en motivatie beslissen 
we of je door gaat naar de volgende ronde. Onderdeel van deze 
ronde zijn twee assessments: een case en DISC-analyse. 

Als ik niet bij de Young Heroes Meetup aanwezig kan zijn, 
maar ik ben wel geïnteresseerd, wat dan?
Vermeld dit even in een mailtje of appje. Dan zullen we op basis 
van je CV en motivatie bepalen of we je uitnodigen voor een 
kennismakingsgesprek. 

Het opzegtermijn bij mijn werkgever is een maand, het Young 
Heroes Program begint op 1 april. Is dit een probleem?
Als jij je als één van de tien heroes hebt weten te selecteren is 
dit geen probleem en is een latere startdatum zeker 
bespreekbaar.

Wat is de relatie tussen YFK en het Young Heroes Program?
YFK Marketing is een marketingbureau dat werkt met de combi 
tussen jong talent en ervaren seniors. YFK werkt vaak op 
projectbasis. Omdat er onder bedrijven ook veel behoefte 
is aan het aantrekken en vasthouden van young professionals 
op langdurige basis, heeft YFK het Young Heroes Program 
opgezet. Vooral op de vrijdag zul je veel met YFK te maken 
hebben. Dan zit je op het kantoor van YFK en heb je de 
mogelijkheid om te sparren met de marketeers van YFK. 
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