Sluit aan bij Platform31 en loop voorop bij de
ontwikkeling van stad en regio!
Platform31 is dé kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. We zien de trends, verbinden
beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak
waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Werkt u ook aan krachtige, levendige steden, regio’s en
dorpen? Sluit u dan aan bij Platform31. Als partner bent
u onderdeel van een netwerk met gemeenten, Rijk,
corporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke

organisaties en marktpartijen. Samen ontwikkelen we
nieuwe kennis die we vertalen naar de praktijk. Deze
kennis verspreiden we breed, zodat iedereen kan
profiteren van de resultaten.

Toegang tot een uniek netwerk en actuele vakkennis in huis
Als partner heeft u toegang tot een uniek netwerk van
stedelijke en regionale professionals. U ontmoet
beroepsgenoten tijdens inspirerende activiteiten. Door
de diversiteit van het netwerk ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en kruisbestuiving van thema’s.
Jonge professionals hebben hun eigen netwerk YURPS.

Partners ontvangen actuele vakkennis, dragen bij aan
het ontsluiten en duiden van bestaande kennis en
maken nieuwe kennis mogelijk.
U staat op het netvlies van medewerkers van Platform31.
We benaderen u voor uw expertise of om onderwerpen in
te brengen voor activiteiten, experimenten en onderzoeken. Samen vatten we maatschappelijke vraagstukken bij
de horens.

Wilt u onderdeel zijn van dit netwerk en voorop lopen bij de ontwikkeling van stad en regio?
Sluit dan aan als partner van Platform31.

Wat levert het partnerschap op?
U kunt deelnemen aan exclusieve kennis- en netwerkbijeenkomsten.

Netwerken in bijzondere
activiteiten

•

De jaarlijkse netwerkdag voor en met partners: de Dag van Stad en
Regio, inclusief bestuurlijk diner (twee toegangstickets).

•

Tien keer per jaar een ‘Hartige Hap’: een verdiepende avond-sessie
met diner op uitnodiging. Partners agenderen onderwerpen en
komen met elkaar tot nieuwe inzichten en projecten.

•

Ieder kwartaal een ‘Brilliant Breakfast’: inspiratie en netwerken
onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend
thema en een vers ontbijt.

•

Trendbijeenkomsten in de zomer.

U bent zichtbaar in het netwerk.

Zichtbaarheid
van de eigen
organisatie

•

Door het schrijven van blogs voor onze website en in de nieuwsbrief.

•

Er is ruimte om eigen nieuws te plaatsen in de nieuwsflits.

•

Met een eigen partnerprofiel-pagina op onze website.

Partners krijgen korting bij betaalde activiteiten.

U houdt makkelijk contact met Platform31 via een vaste contactpersoon. Zo blijven de lijntjes kort, kunnen we snel
partners aan elkaar koppelen en nieuwe ideeën uitwerken.

Tarieven
Organisatie tot 35 medewerkers

3.000 euro

Organisatie vanaf 35 medewerkers

5.000 euro

Bedragen per jaar exclusief 21% btw.

Informatie
Wilt u meer weten over de samenwerking met Platform31? Heeft u vragen over of ideeën voor een experiment,
leergemeenschap of onderzoek? Neem dan contact op met Platform31.

partners@platform31.nl
www.platform31.nl

