
YOUNG PROFESSIONAL
PROGRAMMA

START JOUW CARRIÈRE ALS  JONGE PROFESSIONAL MET VEEL  IMPACT ,  
FUN,  ONDERNEMERSCHAP,  ONTWIKKEL ING EN GROEI  



OVER HET
PROGRAMMA

Dat is waar het Young Professional
Programma om draait. Het programma duurt
twee jaar, waarbij we samen gaan werken aan  
jouw leerdoelen als jonge professional. 

En dit gaat met heel veel afwisseling! Want naast
het werken aan leerdoelen, komt ook het vergroten
van jouw eigen netwerk aan bod en volg je
kennissessies over diverse onderwerpen. Dit
doorloop je vervolgens allemaal terwijl je óók nog
eens ervaring op doet in de praktijk tijdens
uiteenlopende projecten bij onze opdrachtgevers.

Deze combinatie zorgt ervoor dat je stap voor stap
meer vakvolwassen wordt, steeds beter om kunt
gaan met de professionele wereld en je persoonlijk
leiderschap als geen ander weet te ontwikkelen én
toe te passen.  

Eigenlijk ontdek je in twee jaar tijd waar je goed in
bent, waar je naartoe wilt werken met jouw carrière
en hoe je daar ook daadwerkelijk kunt komen. 

Je bepaalt dus je eigen koers. Dat is wat dit traject
zo speciaal en anders dan anders maakt. Het
programma is niet in steen gebeiteld, maar is
continu in ontwikkeling. Jij hebt hier jouw
zeggenschap in.  

VEEL  IMPACT.  VEEL
GROEI .  VEEL  PLEZIER .



OVER HET
PROGRAMMA

Dat zul je je wellicht wel afvragen. Wanneer
het programma succesvol is afgerond, stoppen
we niet. Verre van zelfs! De weg die jijzelf hebt
bepaald als professional en de carrière die jij
in korte tijd hebt ontwikkeld, willen we ook
letterlijk op koers houden. 

Samen kijken we welke rol het beste past bij jou.
Dus niet de rol die je kúnt vervullen, maar de rol die
je wílt vervullen. Hierdoor komt het
ondernemerschap tot bloei en maak jij dagelijks
écht het verschil voor jezelf en onze
opdrachtgevers.

Na afloop van het traject ga je tevens van 'young
professional' naar 'medior professional'. Daarnaast
krijg je een ervaren senior uit de organisatie
aangewezen als jouw eigen buddy. Dit is jouw
vraagbaak en vangnet voor alle keren dat het je
even te heet onder de voeten wordt. Want dat dit
gebeurt, weten wij en dat is helemaal niet erg. Wij
geven je alle handvaten om na die twee impactvolle
jaren nóg verder te gaan groeien. Zowel
professioneel als persoonlijk. 

EN WAT GEBEURT ER  NA
DIE  TWEE JAAR DAN?  



Een inspirerende kick-offsessie met alle young
professionals 
Individuele onboarding waarbij we samen jouw
koers bepalen 
Werken aan verschillende projecten in
(her)huisvestingsmanagement en facility
management bij uiteenlopende opdrachtgevers 
Kennissessies over o.a. timemanagement,
persoonlijk leiderschap, cross selling, netwerken,
profileren en projectmanagement
Diverse workshops en regelmatig bezoek aan
inspirerende bedrijven 
Mogelijkheid om zelfstandig trainingen en
cursussen te volgen. Denk aan onderwerpen als
projectmanagement, bouwkunde en persoonlijke
ontwikkeling 
Praktische handvaten om direct toe te passen
tijdens projecten
Voortdurend persoonlijke coaching en
ondersteuning on- en off job

INVULL ING VAN 
HET PROGRAMMA

WAT JE  ZOAL KUNT
VERWACHTEN?  

Hier een kleine sneak peek:



,,Dit programma heeft me heel erg geholpen in mijn
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er kwamen
verschillende zaken aan bod. Hoe profileer ik mezelf
als professional? Welke doelen wil ik behalen? Hoe
start ik een project op en hoe breng ik deze effectief
tot een goed einde? Ik ben op deze manier gegroeid
op communicatief vlak, maar ook in het zelfstandig
leidinggeven. Mijn projectmanagement skills en mijn
facilitaire technische kennis zijn tot slot ook aanzienlijk
vergroot. Kortom, ik heb heel veel geleerd in die twee
jaren!''

ALUMNI  VAN 
HET PROGRAMMA

PROFESSIONALS 
AAN HET WOORD 

Bas Krottje 

Kyona Snijders
,,Het Young Professional Programma heeft bijdrage
geleverd aan mijn eigen ontwikkeling. Met behulp van
vakinhoudelijke sessies en sessies gericht op
persoonlijke ontwikkeling heb ik op een leuke, maar
zeker ook leerzame manier mijn eigen pad kunnen
bewandelen. Er werd veel aandacht besteed aan de
persoonlijke ontwikkeling en samen met de andere
young professionals weet je dat je er absoluut niet
alleen voorstaat!''



In het laatste half jaar ben ik aangehaakt bij het Young
Professional Programma. Ik ben toen in een warm bad
terechtgekomen. Ik werd bijgepraat over de
verschillende opdrachten en kon meteen aanhaken bij
de nieuwe opdracht. Wij kregen bijvoorbeeld de
opdracht om een persoonlijk ontwikkelingsplan te
maken. Een erg leuke en uitdagende casus, waarin je
meer te weten komt over jezelf. Soms leuke dingen en
soms ook belangrijke leerpunten. Tijdens het proces
werd ik door scherpe en kritische vragen geprikkeld
om dieper en langer na te denken. Ik denk dat dit een
van de meest positieve zaken is die ik heb
overgehouden aan het programma!''
 

ALUMNI  VAN 
HET PROGRAMMA

PROFESSIONALS 
AAN HET WOORD 

Erec Boer



GAAN WI J  SAMEN
AANPAKKEN?

KLAAR OM
IMPACT TE  MAKEN?

Denk jij nu 'ik ben klaar om de mouwen
op te stropen'? En wil je graag samen
met ons aan de slag? Dan drinken wij
heel graag een kop koffie (of thee) met
jou. Wie weet start jij dan binnen de
kortste keren als young professional! 

Puur en Partners 
midden@puurpartners.nl
085 - 01 61 442

Heb jij interesse in het Young
Professional Programma? Neem dan
contact met ons op.


