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Richtlijnen: 

• Antwoorden graag beknopt houden. In bullets werken heeft voorkeur (Max. 3 pagina’s)  

• Eventuele onduidelijkheden markeren; TheRockGroup kan meedenken over aanscherpen van de 

opdracht 

 

Titel Project: SDG's als kompas voor duurzaamheid 

Naam Organisatie: Voorbeeld  

Soort organsiatie:  

Profit Organisatie  

Non-Profit Organisatie  

Publieke organisatie  

Aantal FTE in dienst: 35 FTE  

Naam Contactpersoon: Cas Smitsmans   

Mail: voorbeeld@voorbeeld.com 

Telefoon: 06 - 86421975 

Plaats/Regio waarin uw project zich afspeelt:  

Amsterdam  

 

 

Omschrijf kort uw organisatie en de achtergrond van het project:  

Onze organisatie produceert en levert momenteel machines voor in de landbouw. Omdat er een 

stijgende vraag vanuit klanten is over duurzaamheid in het laatste jaar zien we kansen. We hebben een 

start gemaakt met een duurzaamheidsstrategie maar deze moet nog verder ontwikkeld en 

geconcretiseerd worden.  

 

 

Projectomschrijving:  

Om onze duurzaamheidsstrategie verder uit te werken en er concrete acties aan te verbinden willen 

we op basis van de Sustainable Development Goals een framework ontwikkelen om onze 

duurzaamheiddstrategie aan te verbinden. Welke thema's kunnen we op focussen en wat zijn de 

onderliggende subdoelen die daarbij horen? 

 

 

Onderliggende vragen:  

- Welke thema's moet onze organisatie zich op richten met haar duurzaamheidsstrategie? 

- Aan welke SDG's valt dit te koppelen? 

- Wat zijn de acties voor onze organisatie om aan deze SDG's bij te dragen? 



 

 
 

- Hoe kunnen we op basis van deze doelen onze positieve impact inzichtelijk maken  

 

 

Welke expertise heeft het team nodig?  

- Kennis van de Sustainable Development Goals 

- Bedrijfskundig inzicht  

- Communicatievaardigheden  

 

 

Deliverables: Wat levert het team af na afloop van het project? 

Een eindpresentatie waarin een framework gepresenteerd wordt dat onze strategie linkt aan de SDGs. 

In dit framework komt naar voren hoe de SDGs als handleiding kunnen dienen om onze bedrijfsacties 

te focussen.  

Toekomstige acties n.a.v. het project: wat gaat u doen met de uitkomsten van het project? 

Dit framework biedt inzicht in waar we als organisatie naartoe moeten en zal dus ook zo gebruikt 

worden.  

 

 

Overige opmerkingen:  

n.v.t.  

 

 

Schrijf een korte samenvatting van het project (max. 150 woorden) om de trainees enthousiast mee te 

maken: In dit project ga je aan de slag als consultant en krijg je de kans om een bijdrage te leveren aan 

een duurzaamheidsstrategie van onze organisatie. Met jouw kennis van de sustainable development 

goals geef je onze organisatie advies op welke specifieke thema's we ons moeten richten en wat we 

hier als organisatie mee moeten.  

Heeft uw organisatie een ruimte beschikbaar om trainees 1 dag per week te huisvesten?  

Ja  

Nee 

Anders, namelijk: Trainees kunnen om de 2 weken op kantoor werken.  

 


