
De Sustainable Business Battle (SBB) is een jaarlijks evenement dat is opgezet door master en bachelor studenten uit 
Leiden, Den Haag en Delft met als doel om vanuit de studentenwereld concreet bij te dragen aan de verduurzaming van 
de omgeving. Gedurende drie weken worden duurzaamheidsvraagstukken van lokale bedrijven enthousiast aangepakt 
en opgelost door multidisciplinaire teams die in een aantal contact momenten bij elkaar komen om met hun ideeën 
tegen elkaar te strijden voor de eerste plek. Extra deelevenementen ondersteunen studenten in het opstellen van 
waardevolle proposities en bestaan onder andere uit workshops, lezingen en besprekingen met de probleemeigenaren.  
De gecreëerde waarde van de SBB is driedelig; de band tussen studenten en het bedrijfsleven wordt versterkt door 
een gedeelde interesse in duurzaamheid, studenten leren hoe ze duurzaamheid kunnen toepassen in hun individuele 
carrière, en bedrijven worden geholpen door de creativiteit, kennis en energie van studenten die zich vertaald tot 
concrete oplossingen!  

WAT LEVERT MEEDOEN MIJ OP?

Meedoen aan de SBB betekent dat 
twee teams van vijf studenten hun 
brein zullen kraken op een uitdaging 
die die speelt in uw bedrijf. Student-
en staan als geen ander bekend om 
hun vermogen out of the box te 
denken, onze teams zijn multidisci-
plinair en multinationaal opgedeeld 
om daar extra gebruik van te maken. 
Door hun frisse blik op de uitdag-
ing kunnen ze met interessante en 
waardevolle oplossingen komen en 
zo invulling geven aan de kansen die 
duurzaamheid uw bedrijf te bieden 
heeft.

DE SUSTAINABLE BUSINESS BATTLE 2019

Slimme oplossingen en inspiratie Goede contacten Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

“Studenten zetten zich in voor de 
duurzaamheidsvraagstukken van uw 
bedrijf!“

www.sustainablebusinessbattle.nl
info@sustainablebb.nl

Het in contact komen met topstu-
denten van de Technische Universi-
teit Delft, de Universiteit Leiden en 
andere opleidingsinstituten kan een 
uitdagende taak zijn. De SBB ken-
merkt zich door een informele sfeer 
waarin bedrijven kwalitatief goed 
contact kunnen opbouwen met 
studenten die dicht bij de arbeids-
markt staan. 
Wist u dat deelnemende bedrijven 
van vorige edities bijna al hun 
studententeams stageplekken 
hebben aangeboden?

Het belang van een goede aanslu-
iting van de studententijd op het 
bedrijfsleven wordt vaak onderschat. 
Help ons om deze brug te versterken 
en laat daarnaast zien dat uw bedrijf 
op een creatieve manier werkt aan 
duurzaamheid. Als bestuur zijn wij 
voor en gedurende het evenement 
actief in het promoten van de rol 
van uw bedrijf en bieden u tijdens 
netwerkmomenten de kans om van 
het gezamenlijke momentum gebruik 
te maken. 



PROGRAMMA OVERZICHT

www.sustainablebusinessbattle.nl
info@sustainablebb.nl

MEER INFORMATIE?

Kick off 
03.05.2019

Training days 
03.05 & 12.05.2019

Semi-Final 
18.05.2019

Coaching bootcamp 
21.05.2019

Finals 
24.05.2019

In house day 06.05 to 10.05.2019 Evaluation borrel 28.05.2019Networking borrel 25.04.2019

De studenten van de SBB nodigen u graag uit om te kijken hoe we kunnen samenwerken en deelname kunnen 
realiseren. De SBB is een zelfstandig georganiseerd evenement, daarom kijken samen met u hoe we het dit jaar 
wederom tot een succes kunnen brengen. Enkele belangrijke voorop opgestelde verwachtingen bestaan uit de volgende 
punten; 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME?

Het aandragen van een relevante duurzaamheidscase vanuit uw bedrijf. Een goede case is specifiek, ligt dicht bij 
de ‘core-business’ van uw bedrijf, en biedt ruimte aan eventuele implementatie van de gevonden ideeën. Het 
bestuur van de SBB kan hierin assisteren. 

Aanwezigheid gedurende de ‘battle’ evenementen; een eerste kennismaking op 4 mei tussen 13:30 en 15:30, 
de semi-finale op 18 mei tussen 15:00 en 18:00, en de finale op 24 mei* tussen 17:30 en 19:00. Hiernaast zijn 
er meerdere vrije netwerkevenementen waar we u bij harte voor uitnodigen. (* datum kan nog veranderen)

Het hosten van één ‘in-house’ dag tussen 6 en 10 mei, zelf in te plannen door het bedrijf. Gedurende deze dag 
zullen vertegenwoordigers van het bedrijf de studenten meenemen om de case levend te maken en om vragen 
van de studenten te beantwoorden. Uit ervaring blijkt dat investering in deze in-house dag leidt tot betere 
oplossingen en zo meer waarde voor het bedrijf.

Een financiële ondersteuning van het evenement van 3000 euro waarvan, indien nodig, tot 1000 euro ook uit 
natura kan bestaan (o.a. locaties of catering / incl. BTW).

Heeft u nog meer vragen of wilt u graag een beter beeld van wat de SBB voor u kan betekenen? Zie dan onder andere 
dit filmpje, raadpleeg onze website of volg ons op social media. Voor andere vragen of een uitgebreider informatie 
pakket staan we u graag te woord op het volgende email adres;

MartijnvanBodegraven@sustainablebb.nl  

+316-81716085

https://www.linkedin.com/company/sustainable-business-battle-leiden---the-hague/
https://www.instagram.com/sustainable.business.battle/
https://www.facebook.com/SustainableBusinessBattle/?ref=br_rs
mailto:info@sustainablebb.nl
http://sustainablebusinessbattle.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aHwg9AOSW8E
https://www.sustainablebusinessbattle.nl/

