
Het SDG Traineeship biedt jongeren en organisaties  
de kans zich -verder- te ontwikkelen op het gebied 
van duurzame bedrijfsvoering en ondernemerschap. 
Dit initiatief van SDG House en TheRockGroup helpt de 
integratie van de SDG’s in het bedrijfsleven en de 
publieke sector te versnellen om zo de nodige impact 
te maken!



Middels het SDG Traineeship krijgen organisaties de 
mogelijkheid om een een multidisciplinair team van 
young professionals en studenten (HBO/WO niveau, 
18-27 jaar oud) gedurende 15 weken 1 dag per week 
voor zich te laten werken aan een SDG-gerelateerd 
project. De aanvangstdatum staat vast.



Het project moet direct ten goede komen aan de 
opdrachtgevende organisatie. De organisatie 
bedenkt en formuleert dan ook zelf de 
projectomschrijving en de gewenste deliverables. Wij 
staan organisaties bij om projecten vooraf praktisch 
en inhoudelijk te scannen op hun haalbaarheid en 
geschiktheid voor de doelgroep.



Als opdrachtgever zorg je ervoor dat er binnen de 
organisatie een contactpersoon beschikbaar is. 
Daarnaast verwachten we dat opdrachtgevers op 
gezette tijden feedback en input aan de trainees 
geven,. Het betekent niet dat de organisatie 
functioneert als stagebegeleider. Die begeleidende 
rol wordt ingevuld door een van onze 
duurzaamheidsconsultants. Zij bieden de teams 
tijdens het project wekelijkse ondersteuning en 
regelmatig trainingen en lezingen zodat de trainees in 
staat zijn het project succesvol uit te voeren.  



In dit document vind je meer informatie over het SDG 
Traineeship voor opdrachtgevers.
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INFORMATIE VOOR OPDRACHTGEVERS



Waarom 
deelnemen?

Met het SDG Traineeship kan je jouw bedrijf of organisatie nog 
specifieker profileren aan de hand van de SDG’s. 



Een kans om de implementatie van de SDG’s binnen je organisatie 
te versnellen en voorop te lopen in de transformatie naar een 
duurzame publieke- en bedrijfssector.



Een multidisciplinair team met jong talent denkt mee over hoe 
jouw organisatie een maatschappelijke en duurzame bijdrage kan 
integreren in een beleidsstrategie of businessmodel.Tegelijkertijd 
draag jij bij aan een duurzame carrière toekomst voor de trainees. 



Het project moet direct ten goede komen aan de 
opdrachtgevende organisatie. De opdrachtgever bedenkt en 
formuleert dan ook zelf de projectomschrijving en de gewenste 
deliverables.   



Weinig tijd kwijt aan supervisie, onze duurzaamheidsconsultants 
begeleiden de trainees intensief!



Deelname aan de SDG Talks: Inspirerende sessies van 
praktijkexperts over SDG’s en future-proof opereren.



Positieve exposure naar potentiële werknemers en andere 
organisaties. Wij zorgen voor zichtbaarheid op onze social media 
kanalen en op het eindevenement.



Na het traineeship kunnen we kijken welke concrete stappen we 
kunnen ondernemen om samen nog verder te komen op het 
gebied van de SDG’s.     




Opdrachtgevers worden geselecteerd uit verschillende sectoren 
en varriëren van maatschappelijke organisaties tot 
overheidsinstaties en grote bedrijven.



De opdrachtgever levert een geschikte en interessante casus aan 
met een concretevraagstelling en helder geformuleerd 
eindproduct.



De opdrachtgever geeft een goede introductie van de organisatie 
aan de trainees en stelt benodigde informatie en tijd beschikbaar 
aan de trainees.



Als odprachtgever stel je ruimte beschikbaar voor huisvesting voor 
ongeveer 5 trainees (indienmogelijk en met inachtneming van 
Covid-19 regels). Dit is in principe maximaal 1 dag per week nodig.



De bedrijfsnaam en het vraagstuk mogen worden meegenomen in 
communicatie over het SDGTraineeship (uiteraard met uitsluiting 
van bedrijfsgevoelige informatie).



De opdrachtgever beoordeelt de opdracht na afloop van het 
traineeshipen participeert in de eindevaluatie teneinde van het 
traineeship. 



Opdrachtgevende organisaties dienen gemiddeld 1 uur per week 
beschikbaar te zijn voor het team trainees. Dit kan bijvoorbeeld 
bestaan uit contact per mail, videogesprekken, fysieke vergadering 
(indien mogelijk) of het verzamelen van informatie. 



De tijdsinvestering ziet er als volgt uit:

      Ongeveer 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.

      Aanwezigheid op het eindevenement. 

 




De 
Opdrachtgever



Deelnamekosten:

Opdrachtgevers betalen deelnamekosten vanaf €750,- per 
opdracht. 



€750,- voor non-profit organisaties en MKB met minder dan 50 
werknemers



€1500,- voor MKB met meer dan 50 werknemers en publieke sector

     2 edities: €2700,- (10% korting)

     3 edities: €3825,- (15% korting)



€3000,- voor grote bedrijven

     2 edities: €5400,- (10% korting)

     3 edities: €7650,- (15% korting)



Er is de mogelijkheid om een nieuwe projectgroep een 
vervolgopdracht te laten uitvoeren bij een volgende editie van het 
traineeship.



Het is ook mogelijk om opdrachten te sponsoren om zo andere 
opdrachtgevers in staat te stellen om deel te nemen. 



Reiskosten SGD Trainees:

Opdrachtgevers betalen de reiskosten van de SDG Trainees naar 
de werklocatie, minimaal 1 keer per 3 weken. 





Deelnamekosten



De

SDG Trainees

Trainees zijn minimaal 18 en maximaal 27 jaar oud, HBO/WO 
student of afgestudeerd, geïnteresseerd in duurzaamheid en 
inclusiviteit en gemotiveerd om organisaties klaar te stomen voor 
de toekomst!



Trainees werken 1 dag van 8 uur per week aan het project. Trainees 
besteden dus ongeveer 120 uur aan hun opdracht. In deze tijd 
krijgen de trainees 6 trainingen en 1 uur per week begeleiding van 
onze duurzaamheidsconsultants. Dezetrainingen komen direct ten 
goede aan de inhoud en kwaliteit van uwopdracht.



De trainingen zijn verdeeld over een periode van 15 weken en 
bestaan uit de vollgende thema’s:

     Professioneel werken

      Consultancy skills

      SDG’s in de praktijk

      Open training, afhankelijk van waar er behoefte is in hetspecifieke project

      Peer-to-peer presentatie training

      Hoe bouw je een carrière in duurzaamheid?



Trainees hebben wekelijks een check-in moment waarin ze 
begeleidingkrijgen van onze duurzaamheidsconsultants om de 
kwaliteit te waarborgen.



Matching en selectie van trainees gebeurt op basis van 
studieachtergrond, SDG kennis en interesse, beschikbaarheid en 
geografische ligging van de opdrachtgevende organisatie. 



Het multidisciplinaire projectteam van trainees bestaat uit 
ongeveer 5 personen. 



Het SDG Traineeship vindt deels online en deels offline plaats. We 
proberen projectwerk zoveel mogelijk fysiek bij de opdrachtgever 
te organiseren. 





Overzicht van fases 
en activiteiten

7. SDG Talks en wekelijkse 
begeleiding van onze 
duurzaamheidsconsulants

Eind-
event



Ervaringen
Inmiddels hebben wij al tientallen organisaties geholpen van Ameland tot aan Maastricht: overheidsinstanties, gemeentes, NGO’s, start-ups, zorginstellingen, maar ook multinationals 

zoals DSM, Shell, Chrysal en Spadel. Hieronder vind je een aatnal opdrachtgevers uit eerdere edities, via de link ‘Opdrachtgevers & Projecten’ lees je meer over de opdrachten.



Benieuwd naar de ervaringen? Bekijk:


Video             

Interviews            

SDG Trainee Blogs               

Opdrachtgevers & Projectomschrijvingen



https://www.youtube.com/watch?v=E3UpllM3FV8
https://www.sdghouse.org/sdg-traineeship/
https://www.sdghouse.org/traineeship-blogs/
https://www.sdghouse.org/overzicht-projecten/


Achtergrondinformatie

SDG House


In 2017 riep het KIT Royal Tropical Institute het SDG House tot 
leven, dat feestelijk werd geopend door Kofi Annan, om als 
een unieke broedplaats voor duurzame ontwikkeling te 
fungeren. Inmiddels bestaat SDG House Amsterdam uit een 
community van experts en meer dan 70 leden die 
samenwerken om de SDG’s te behalen. In 2020 lanceerde 
het SDG House een netwerk van 11 SDG Houses die samen het 
SDG Traineeship hebben gelanceerd. De SDG Houses vormen 
een uitgebreid netwerk van diverse collectieven die hun 
lokale gemeenschappen willen dienen door gerichte 
initiatieven te koppelen aan lokale en nationale agenda’s, 
waardoor de samenwerking en kennisuitwisseling tussen 
ondernemers, onderwijzers, lokale gemeenschappen en 
organisaties wordt vergemakkelijkt. Het netwerk beoogt de 
schaal en impact van hun activiteiten te vergroten. SDG 
House heeft de ambitie om uit te groeien naar een 
internationaal netwerk van locaties: Let’s Walk the Talk, 
together! 






Het SGD Traineeship is een samenwerking van SDG House Network en TheRockGroup, beiden gevestigd in het monumentale gebouw van KIT Royal Tropical Institute in Amsterdam.

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd


Het SDG Traineeship is onderdeel van het actieprogramma maatschappelijke 
diensttijd (MDT) – ingevoerd door het kabinet. Het MDT-netwerk van 
maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden, scholen, jongerenwerk en 
andere organisaties blijft groeien, totdat MDT landelijk dekkend is en alle jongeren 
de mogelijkheid hebben een passende MDT in hun eigen omgeving te doen. Met het 
SDG Traineeship wordt bijgedragen aan verdere uitbreiding van het MDT-netwerk 
met aanvullende partnerschappen. Hiermee kunnen op steeds meer plekken in het 
land MDT’s worden aangeboden aan Nederlandse jongeren bij een verscheidenheid 
aan maatschappelijke organisaties.


TheRockGroup


TheRockGroup streeft ernaar de transitie naar een duurzame economie en samenleving te versnellen. In 
de rol van adviseur, ondernemer of coach ondersteunen ze organisaties om voorbereid te zijn op een 

economisch verantwoorde rol in een duurzame toekomst. TheRockGroup heeft ruime ervaring in 
verschillende industrieën, en werkt met publieke en private partijen in binnen- en buitenland. Hun 

expertise ligt onder andere in de volgende thema’s: CSR, circulaire economie, klimaatverandering, 
biodiversiteit, duurzaam ondernemerschap, duurzaam voedsel, mensenrechten, living wage, duurzame 

waardeketens, duurzame / circulaire steden.


https://www.sdghouse.org/
https://www.doemeemetmdt.nl
https://therockgroup.biz/nl/home-nl/


Contact
@sdghouse_nl

https://www.sdghouse.org/sdg-traineeship
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traineeship@sdghouse.org

https://www.sdghouse.org/sdg-traineeship
https://www.linkedin.com/company/sdg-traineeship

