YURPS zijn Young Urban and Regional Professionals binnen het partnernetwerk van
Platform31. YURPS volgen trends in stad en regio op de voet en staan met een open blik in het
veld van stedelijke en regionale vernieuwing. YURPS zijn onderdeel van een netwerk: van
overheid tot adviseur, van corporatie tot ontwikkelaar en van belegger tot ontwerper.
Platform31 waardeert YURPS als de nieuwe generatie en de toekomst van het werkveld.

Wat doen YURPS
YURPS delen één ambitie: samenwerken aan
krachtige, levendige steden, regio’s en dorpen.
Kruisbestuiving is een belangrijke waarde van het
netwerk. YURPS inspireren, adviseren en
ondersteunen elkaar. Daarnaast vormt het netwerk
een podium en springplank voor jong talent.
YURPS vergroten hun zichtbaarheid in het
werkveld, onder andere door een vaste rubriek in
de nieuwsbrief van Platform31 en in de YURPS
update: volledig gevuld door leden van het
netwerk. Ook leveren YURPS regelmatig bijdragen
aan projecten en bijeenkomsten van Platform31
en haar partners.

Wie zijn YURPS








Ruim 400 jonge professionals die
werkzaam zijn bij partners van
Platform31.
Een jong netwerk van stedelijke en
regionale vernieuwers dat graag in
gesprek gaat over het vak.
YURPS hebben verschillende
achtergronden en werken in diverse
sectoren.
YURPS delen graag eigen ervaringen en
zijn nieuwsgierig naar die van anderen.

Welke activiteiten kan je van YURPS verwachten?

Zomerexcursie
In de zomer staat het YURPS-netwerk niet stil. We
verkennen een inhoudelijke casus uit de praktijk en
gaan een middag op pad om de locatie te bekijken.
Een moment om het netwerk te ontmoeten,
inhoudelijk en actief bezig te zijn.

Food for Thought
Food for Thought is een verdiepende avondsessie
met diner. Elke bijeenkomst heeft een eigen
onderwerp of thema, waar we samen over praten

om tot nieuwe inzichten te komen. We nodigen je
van harte uit om een onderwerp aan te dragen.

Competentieworkshops
Tijdens interactieve workshops ga je aan de slag
om jouw talenten verder te ontwikkelen. Verbreed
je netwerk en verbeter jouw competenties onder
het genot van een hapje en een drankje. Elke
avond staat in het teken van een andere
competentie.

Word YURP! Ben je jonger dan 35 jaar en werkzaam bij een partner van Platform31? Dan is deelname
aan het YUPRS-netwerk gratis. Meer informatie via yurps@platform31.nl of kijk op www.yurps.nl

