SDG TRAINEESHIP

INFORMATIE VOOR TRAINEES

Tijdens het SDG Traineeship krijgen jongeren de
kans

zichzelf

te

ontwikkelen

als

echte

SDG

Professional en concreet bij te dragen aan de
implementatie van de SDG’s in het bedrijfsleven en
de publieke sector. Trainees zijn minimaal 18 en
maximaal

27

jaar

oud,

HBO/WO

student

of

afgestudeerd.

SDG Trainees werken gedurende 15 weken 1 dag
van 8 uur per week in een team aan een project
om impact te maken op het gebied van de
Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Trainees werken
aan een SDG gerelateerd project dat is ontwikkeld
door een opdrachtgever. Zo dragen de trainees en
de opdrachtgevers bij aan de nieuwe economie;
een die gebaseerd is op duurzaamheid, inclusiviteit
en diversiteit. Uiteraard krijgen ze van ons de juiste
tools, kennis en begeleiding om zichzelf hierna een
volwaardige SDG professional te noemen. De
trainees worden onderdeel van de oplossing en
onwikkelen skills en kennis om te zorgen dat zij
weten hoe je als toekomstig professional impactvol
aan de slag kunt.

In het totaal werken er per editie zo’n 25 teams en
125 trainees aan de SDG’s in Nederland! Twee keer
per jaar vindt een editie plaats, en de komende
jaren zullen zo honderden trainees zich ontwikkelen
als SDG Professional. We zorgen er uiteraard voor
dat de trainees allemaal in contact kunnen blijven
als alumni, zodat zij elkaar kunnen blijven verder
helpen in een carrière in duurzaamheid.

In dit document vind je meer informatie over het
SDG Traineeship voor trainees.


PLANNING EN ACTIVITEITEN
Een overzicht van de verschillende fasen en activiteiten:

Projectwerk


Wekelijkse begeleiding & Trainingen


Als SDG Trainee werk je aan een uitdagende

Teams worden begeleid door een

opdracht met een multidisciplinair team bij één

duurzaamheidsconsultant van het SDG

opdrachtgever (maatshcappelijke organisatie/

Traineeship waar zij wekelijks 1 contactuur mee

bedrijf/overheidsinstantie) die reeds werkt aan de

hebben (naast de begeleiding van de

SDG’s, of de SDG’s wilt gaan implementeren. Zo

opdrachtgever). Daarnaast krijgen de trainees zes

doen trainees praktijkervaring op met werken aan

trainingen om hun professionele skills verder te

de SDG’s; stimuleren ze organisaties om sneller de

ontwikkelen en het team beter in staat te stellen

SDG’s te implementeren; en maken ze direct

het project succesvol uit te voeren. 


impact!

Week

Training

Trainees werken gedurende 15 weken in een
multidisciplinair team van ongeveer 5 jongeren
één hele dag per week aan een opdracht bij één
opdrachtgever. Zoals hierboven weergegeven
gaan ze verschillende fasen door en krijgen
tegelijkertijd begeleiding en trainingen die direct

1

Succesvol samenwerken

1

Van v(r)aag tot actie

2

Professionele werken

4

Open training

8

Peer-to-peer presentatie training

15

Jouw toekomst in duurzaamheid

ten goede komen aan de inhoud en kwaliteit van
de opdracht.


SDG Talks


Om je kennis als trainees over de SDG’s te verbreden en verdiepen worden er regelmatig op

dinsdag een avondsessie georganiseerd: De SDG Talks. Tijdens de SDG Talks geven we het podium

aan inspirerende experts op het gebied van de SDG’s. Zij vertellen hoe zij op de werkvloer met de

SDG’s aan de slag zijn gegaan. Ze delen hun successen en uitdagingen en geven trainees de kans

vragen te stellen. Het is een soort interactieve talk show tussen de gastprekers, maar dus zeker ook

met de trainees. 













Week 1-4


Prof. Rob van Tulder is hoogleraar International Business-Society Management bij de Rotterdam

School of Management, Erasmus Universiteit. Als SDG-goeroe uit de academische wereld met een

focus op bedrijven, geeft hij de trainees een crash course SDG’s, laat zien waar we staan en welke

barrières en kansen er zijn voor verschillende stakeholders in Nederland. Samen met gastsprekers

deelt hij ervaringen over de implementatie van de SDG’s in organisaties en een aantal best and

worst practices. Hierbij komen verschillende technieken en tools aan bod die organisaties kunnen

gebruiken voor een eerlijke inventarisatie van hun beginsituatie en analyse van de implementatie.

Dit soort inzichten zijn cruciaal om je impact te kunnen meten en idee te krijgen of je ook

daadwerkelijk impact genereert.

Week 5-15


Vanaf week 5 zijn de SDG Talks aan de hand van de drie verschillende SDG domeinen ingedeeld

(Biosfeer, Maatschappij en Economie) zodat diverse thema’s én stakeholders aan bod komen. De

gastsprekers zijn namelijk afkomstig uit allerlei verschillende sectoren en soorten organisaties.

Denk aan de directeur van een start-up, een econoom van een bank, een NGO-vertegenwoordiger

of een duurzaamheidsspecialist van een MBK of de overheid. Maar zeker ook een lobbyist,

communicatiemedewerker, techneut of een inkoopmanager; want de toekomstige professional,

die purpose driven wilt werken, zit in elke branche en in alle functies. We sluiten af met een sessie

over de toekomst van de trainees. Kortom: trainees verbreden zo hun netwerk met professionals, ze

leren heel veel verschillende bedrijven en organisaties beter kennen, alsook de verschillende rollen

van waaruit iemand aan impact werkt. 


Achtergrondinformatie
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.

SDG House Network


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 het SDG House uit een
community van experts en meer dan 65 leden die

Network

samenwerken om de SDG’s te behalen. In 2020 lanceerde
het SDG House het SDG House Network, dat samen het SDG
traineeship hebben gelanceerd. De negen initiatiefnemers
van het SDG House Network zijn organisaties en
bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame
‘hotspots’ zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en
ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen.
Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en
impact van hun activiteiten te vergroten. Het SDG House
Network heeft de ambitie om uit te groeien naar een
internationaal netwerk van locaties: Let’s Walk the Talk,
together! 






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.


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.


Contact
https://www.sdghouse.org/sdg-traineeship
SDG Traineeship
@sdghouse_nl
traineeship@sdghouse.org

KIT Royal Tropical Institute

Mauritskade 64

1092 AD Amsterdam

Nederland







