
In de Week van de WOW-factor worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder de WOW 

Young Professional Challenge. Tijdens de Challenge werken verschillende groepen jonge professionals 

van diverse organisaties aan een uitdagend vraagstuk. Dit vraagstuk gaat over water- en wegbeheer, is 

relevant voor alle betrokken organisaties en streeft naar innovaties. 

WOW daagt je uit om in drie dagen een maatschappelijk probleem aan te pakken. Ervaar wat 

voor energie het oplevert om je met nieuwe collega’s te verdiepen in een interessant onderwerp! 

Tegelijkertijd organiseert en inspireert WOW met verschillende workshops, intervisies en excursies. 

Op donderdag 1 oktober, tijdens de landelijke WOW-dag, worden de winnaars van de Challenge bekend 

gemaakt. Alle leden van het winnende team mogen een workshop naar keuze volgen bij de ‘Stichting 

Post Academisch Onderwijs’ in Delft of bij de ‘Wageningen Academy’ van € 1500,- per persoon! 

De Challenge is bedoeld voor trainees en jonge medewerkers tot 36 jaar die graag kennis uitwisselen, 

netwerken en verbindingen willen leggen met andere jonge professionals van verschillende 

organisaties.

Opgave en deelname aan de Young Professional Challenge van WOW is kosteloos, maar niet vrijblijvend. 

Tijdens de week wordt er voorzien in lunches en een afsluitende borrel. De Challenge vindt plaats op 

goed bereikbare en centraal gelegen locaties. 

Inschrijven voor de Young Professional Challenge?
Dat kan via de website van platform WOW, klik hier >

Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de Young Professional Challenge, VOL = VOL. 

Wil je meer weten over de WOW Young Professional Challenge?  

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via onze website.

Van 28 september tot en met 1 oktober daagt platform WOW 
(Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water) 
jonge professionals uit om deel te nemen aan de Young Professional 
Challenge in de Week van de WOW-factor. 

DOE MEE AAN DE 
WOW YOUNG 
PROFESSIONAL CHALLENGE!

YOUNG PROFESSIONAL 
CHALLENGE 2015

http://weg.platformwow.nl/wow/week-van-de-wow-factor-2014/terugblik-week-van-de-wow-factor/
http://weg.platformwow.nl/contact/aanmelden-ypn-challenge-2015/
http://platformwow.nl/

