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Wat houdt het Talent Development Program in?

Een belangrijk onderdeel van het aanbod van Media Perspectives is dat 
we ons focussen op jong talent. Dit doen we met ons Talent Develop-
ment Program (TDP). Het TDP is een negen maanden durend intensief 
programma, waarbij jonge talenten extra kennis en vaardigheden op-
doen, waardoor ze sneller kunnen doorgroeien in hun media-loopbaan. 
Na een intensieve selectie krijgen de beste young professionals een plek 
aangeboden in het programma. Daar breiden zij hun inhoudelijke kennis 
en skills uit maar ligt bovendien grote nadruk op de ontwikkeling van 
hun professionele vaardigheden.

Het programma biedt verdieping op business & marketing, technologie 
& innovatie, content & creatie en uiteraard 21st century skills. Het pro-
gramma is een unieke kans voor deelnemers om zich te ontwikkelen tot 
allround mediaprofessionals en hun netwerk te vergroten.

Na het programma:
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zijn de talenten breed 
inzetbaar binnen uw 
organisatie

werken ze moeiteloos 
samen in multidiscipli-
naire teams

zijn ze in staat te anti-
ciperen op de transfor-
maties die gaande zijn 
in onze industrie
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Hoe u als organisatie aan het Talent Development Program kunt meedoen

Er zijn twee manieren waarop u mee kunt doen als organisatie. U kunt een 
bestaande medewerker inschrijven of u kunt ons nieuw talent laten werven 
voor een specifieke vacature. Zoekt u jong talent dat zich kan redden op een 
redactie en moeiteloos schakelt tussen verschillende platformen? Of zit u te 
springen om camera experts die met de opdrachtgever meedenken over de 
boodschap en storytelling? Ga  met ons in gesprek en we werven het jong 
talent dat aan uw wensen voldoet. Hij/zij draait minimaal 9 maanden mee in 
uw bedrijf en volgt daarnaast het Talent Development Programma. De selec-
tie en plaatsing van talenten bij bedrijven vindt in nauw overleg met u plaats.

TDP-plek voor een bestaande werknemer (tot max. 5 jaar werkervaring)
€2500,-

TDP-plek nieuwe vacature incl. werving en selectie
€4000,-

Neem voor meer informatie contact op 
met talent@mediaperspectives.nl



14 april 
start wervingscampagne jong talent

19 juli
deadline voor aanleveren vacatures traineeships

12 augustus
deadline aanmelden jong talent

23 augustus
selectiedag traineeships

4

Belangrijke data

Het Talent Development Program duurt van oktober 2019 t/m juni 2020. 
In aanloop naar dit programma zijn er een aantal belangrijke data:
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27-31 augustus
ruimte voor extra gesprek(ken) met kandidaten traineeships

31 augustus
deadline definitieve keuze voor trainee(s)

31 augustus
deadline voor inbrengen eigen talent

7 oktober
start TDP



Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is inmiddels drie jaar partner van 
het Talent Development Program. Hans van der Windt, manager Presentatie en 
Programmering, en Julia Vytopil, programma manager Media Management, waren 
beide erg tevreden over de trainees van het Talent Development Program. Zij kijken 
met plezier terug op hun deelname als mediabedrijf. 

“Het is erg leuk om jonge, enthousiaste mensen binnen te krijgen met eigen ideeën”, 
zegt Julia. “Het mooie is dat de trainees inmiddels ook een groep vormen die elkaar 
op zoekt en iets aan elkaar heeft.” Ook Hans heeft mooie woorden voor zijn trai-
nee: “Hij is een zeer goede match, past goed in ons team en draait volledig mee in 
de werkzaamheden.”

Selectiedag
Een spannend onderdeel voor talent en bedrijf is de selectiedag. Hét moment 
waarop de talenten zich aan de bedrijven presenteren en je als bedrijf een keuze 
maakt voor trainee. Beeld en Geluid was afgelopen jaar een populaire werkgever 
waar veel talenten voor pitchten. “Het werkt goed om trainees voor een specifieke 
vacature te werven. En het is leuk om meerdere mensen op één dag te spreken”, 
vertelt Julia. Volgens Hans was de sfeer was goed. “De voor onze afdeling gese-
lecteerde kandidaten voldeden over het algemeen goed aan het profiel”. Het TDP 
wordt door Hans en Julia aangeraden aan andere bedrijven. “Het heeft ons goede-
medewerkers geleverd.”

Testimonial Beeld en Geluid:
“Trainees zijn een waardevolle aan-

vulling op het team”
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Testimonial Quadia:
“TDP biedt mooie opleiding die je als 

(kleiner) bedrijf nooit kan bieden”
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In 2017 deed Quadia voor het eerst mee aan het Talent Development Pro-
gram. Op de selectiedag maakte Robert van der Zwart (Directeur van Qua-
dia) kennis met Annelieke de Graaf, die na een goede presentatie en speed-
date werd uitgekozen om bij Quadia aan de slag te gaan als Marketing & 
Communicatie medewerker. Robert kijkt met plezier terug op het Talent 
Development Program.

Robert: “Ik ben erg blij met onze deelname aan het TDP en doe graag weer 
mee met de volgende editie. We zijn erg tevreden over Annelieke. Ook was 
het leuk om de groep trainees een dag bij ons in de studio te ontvangen voor 
een dag een videoshow maken. Daarbij kregen de trainees om de beurt een 
andere rol in het productieproces. Erg leuk om te zien hoe ieder dat met zijn 
eigen kwaliteiten aanvloog!”

Mooi werving- en selectiekanaal
Een spannend moment bij de deelname aan het TDP is de selectiedag. Dit is
namelijk hét moment waarop je als opdrachtgever kennismaakt met de ge-
selecteerde talenten én een keuze moet maken. “De selectiedag was erg leuk 
om mee te maken – zeker omdat iedereen een snelle pitch had voorbereid. 
De kandidaten waren bijzonder zenuwachtig, maar dat gaf ook wel mooi aan 
hoe ze onder stress presteren en presenteren”.

Op de vraag of hij deelname aan het TDP kan aanraden aan andere bedrijven
antwoord Robert positief. “Het is een mooi werving- en selectiekanaal voor 
jonge, gemotiveerde mediaprofessionals. Daarnaast is het voor ons een 
mooie manier om onze maatschappelijke betrokkenheid met de gemeete 
Hilversum en het Media Park vorm te geven. Bovendien kunnen we onze 
young professionals via het TDP een opleiding bieden die je als kleiner bedrijf
nooit kan bieden”.

Beeld: Robert van der Zwart - door HMC 


