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Voorwaarden en aanvullende informatie voor opdrachtgevers 

Middels het SDG Traineeship krijgen organisaties de mogelijkheid om gratis een 
groep jongeren (tussen de 18 en 27 jaar met HBO/WO niveau) enkele maanden voor 
zich te laten werken aan een SDG-gerelateerd project. Dit project moet direct ten 
goede komen aan de opdrachtgevende organisatie. De organisatie bedenkt en 
formuleert dan ook zelf de projectomschrijving en de gewenste deliverables. Hierin 
staat de TheRockGroup u bij om projecten vooraf praktisch en inhoudelijk te scannen 
op hun haalbaarheid en geschiktheid voor de doelgroep.  
 
TheRockGroup biedt de jongeren tijdens het project wekelijkse ondersteuning en 
regelmatig trainingen, zodat deze in staat zijn het project succesvol uit te voeren. Het 
hosten van trainees betekent dat er binnen uw bedrijf een contactpersoon beschik-
baar is en dat er op gezette tijden (aan het begin, tijdens en bij de afronding van 
het project) feedback en input aan de trainees gegeven kan worden. Het betekent 
niet dat de organisatie functioneert als stagebegeleider. Die begeleidende rol wordt 
ingevuld door TheRockGroup.
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Als opdrachtgever gaat u akkoord met: 

 Het aanleveren van een geschikte en interessante casus met een concrete  
 vraagstelling
 Het geven van een goede introductie van uw organisatie aan de trainees
 Het beschikbaar stellen van benodigde informatie en tijd aan de trainees
 Het beschikbaar stellen van ruimte voor huisvesting voor 5 trainees (indien  
 mogelijk en met inachtneming van COVID-19 regels). Dit is in principe maxi 
 maal 1 dag per week nodig.
 Uw vraagstuk mag worden meegenomen in communicatie over het SDG  
 Traineeship (uiteraard met uitsluiting van bedrijfsgevoelige informatie)
	 Het	beoordelen	van	de	opdracht	na	afloop	van	het	traineeship
 Indien mogelijk biedt u trainees de mogelijkheid op locatie te werken en stelt  
	 u	middelen	(zoals	koffie/	thee,	Whiteboards,	stiften,	benodigde	informatie)		
 tot beschikking
 Het maken van impact op de SDGs in uw organisatie en erbuiten! 
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De Trainees 

 Trainees besteden ongeveer 120 uur aan uw opdracht. In deze tijd krijgen de  
 trainees trainingen en begeleiding van consultants van TheRockGroup. Deze  
 trainingen komen direct ten goede aan de inhoud en kwaliteit van uw  
 opdracht.  
 De trainingen bestaan uit: 
  Hoe werk je (online) samen in een multidisciplinair team?
  Consultancy skills
  Professioneel communiceren (intern & extern) 
  Een optionele training, afhankelijk van waar er behoefte is in het  
	 	 specifieke	project	
  Hoe bouw je een carrière in duurzaamheid?
 Verdeeld over een periode van 15 weken (aanvangsdatum staat vast). Ze  
 werken dus 1 dag per week aan het project. Eventueel kan een  
 vervolgopdracht door een nieuwe projectgroep uitgevoerd worden bij de  
 volgende editie van het traineeship (ong. 2 maanden later).
 Trainees hebben wekelijks een check-in moment waarin ze begeleiding  
  krijgen vanuit TheRockGroup om kwaliteit van de opdracht te waarborgen
 Matching en selectie van trainees gebeurt op basis van studieachtergrond & 
		 sociaal	profiel	en	geografische	ligging	van	uw	organisatie.	De	eerste	editie			
 zal helaas grotendeels online plaatsvinden 
 Een projectteam van trainees bestaat uit ongeveer 5 personen
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Tijdsinvestering voor opdrachtgevers  
 
Opdrachtgevende organisaties dienen gemiddeld 1 uur per week beschikbaar te 
zijn voor het team trainees. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit contact per mail, video-
gesprekken, fysieke vergadering (indien mogelijk) of het verzamelen van informatie. 
Manier van contact kan verschillen.  
 
In totaal worden er 6 trainingen van 2 uur gegeven aan de trainees. Hier hoeft u als  
opdrachtgever niet aan deel te nemen.  
 
De tijdsinvestering ziet er als volgt uit:
 Plusminus 8 uur aan voorbereiding en indiening opdracht
 Wekelijks 1 uur beschikbaar voor het team trainees (15 weken)
 Evaluatie samenwerking 2 x 0,5-1 uur tijdens en na het traineeship

Hier krijgt u een team gemotiveerde trainees en advies m.b.t. uw vraagstuk voor ter-
ug.	Daarnaast	is	er	indien	nodig	financiële	vergoeding	beschikbaar	voor	organisaties	
waar het anders niet mogelijk is een team trainees te huisvesten. Indien u hier meer 
informatie over wilt ontvangen kunt u contact opnemen met traineeship@sdghouse.
org 
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Een overzicht van de verschillende fasen en activiteiten 
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Criteria onkostenvergoeding 

Voor organisaties die graag deelnemen, maar het budgettair niet redden om de ca-
paciteit in urenvrij te maken om de rol van opdrachtgever te vervullen is er in som-
mige gevallen een onkostenvergoeding beschikbaar. Neem contact met ons op om 
te kijken of uw organisatie in aanmerking komt voor de vergoeding.

linkedin.com/company/sdg-traineeship

@sdghouse_nl

facebook.com/sdghouse
twitter.com/sdghouse

www.sdghouse.com


