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WHAT’S YOUR SDG-CHALLENGE?

SDG-CHALLENGE 2021 - MELD JE NU AAN!

Student consultant teams working together with business par tners on the Sustainable 
Development Goals (SDGs). Wanna get involved? Sign up now!

Hoe zorg je er voor dat jouw product of ser v ice future proof bli j f t - juis t in t i jden van 
een cr isis? Wat is er wel en niet rec yclebaar binnen de supply chain? Hoe maak je 
k lanten f inancieel weerbaar? Of . .<inser t own challenge>.

Afgelopen jaar werk ten alle 15 Nederlandse universiteiten samen met par tners als 
Heineken, ABN AMRO, Minister ie van Buitenlandse Zaken en Gemeente Eindhoven 
digitaal al aan meer dan 15 uitdagingen die zi j hadden op gebied van de duurzame 
ont wikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs).
In samenwerking met de Vereniging van Universiteiten is vanaf heden de inschri jv ing 
voor de derde edit ie van de SDG-Challenge geopend. Er zi jn nog 12 plekken 
beschikbaar voor organisat ies.

Het is de missie van de SDG-Challenge om studenten en organisat ies te mobil iseren 
om samen te werken aan de SDGs. Elke organisat ie k iest een van de v i j f t ien 
deelnemende universiteits teams en vormt met deze studenten een team. 
Deze studenten consultant teams komen gedurende een (digitale) ‘ spr intdag ’ met hun 
fr isse blik werken aan een zelf te bepalen challenge op gebied van CSR /SDGs. 

Tijdens de f inale presenteren alle par tners en studenten hun oplossingen. Naast 
inspirat ie en kennisverbreding op gebied van de SDGs biedt dit projec t s tudenten de 
kans om mee te doen aan deze impact volle challenges. Naast kennispar tners Impact 
Hub & de VSNU is ook Duurzaam ondernemen trotste par tner van de SDG-Challenge. 

De SDG-Challenge is de grootste universitaire challenge in Nederland op gebied van 
de SDGs. De studententeams geven inspirerende ‘out-of-the-box ’ ideeën voor een 
concrete toepasbare oplossing van een eigen SDG-Challenge. Daarnaast worden alle 
organisat ies onderdeel van het duurzame ecosysteem van studenten, universiteiten 
en organisat ies. 

Geïnteresseerd om par tner te worden van de SDG-challenge? Er zi jn nog teams 
beschikbaar! Meld je snel aan via deze l ink of mail voor meer informatie. 

De SDG-Challenge is een concept van jongerenbureau Soapbox en werk t hierbij samen 
met Impact Hub Amsterdam. Samen ont wikkelden zi j de zogenoemde “ SDG-pressure-
cooker ”. een werk wijze waarin de teams in één dag ac t ief ideeën ont wikkelen om tot 
een oplossing van de SDG-Challenge van de business par tner te komen.

J ikke Meuwissen- v ia j ikke.meuwissen@sdg-challenge.com - +31 6 14786576
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