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WORD STUDENTCONSULTANT BIJ
SOLVE CONSULTING!

WAT IS SOLVE?
Stichting SOLVE Consulting is een studentenorganisatie
die zich richt op Social Impact Consulting: het adviseren
van non-profit instellingen en sociale ondernemingen in
vraagstukken over hun efficiëntie en effectiviteit.
SOLVE Consulting is gevestigd in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en is verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht.
SOLVE Consulting (voorheen SECEUR) bestaat sinds 2007 en heeft inmiddels meer dan
100 projecten voltooid. De adviestrajecten worden uitgevoerd in teams van drie tot zes
studentconsultants die vanuit hun diverse studieachtergronden optimaal bijdragen aan
het oplossen van complexe vraagstukken van klanten.
Iedere vestiging van SOLVE Consulting bestaat uit een bestuur, studentconsultants en
een Raad van Advies. De besturen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de
afzonderlijke vestigingen, de studentconsultants voeren de adviesprojecten uit en de
Raad van Advies ondersteunt het bestuur en de consultants bij de projecten. De Raad
van Advies bestaat uit professoren van de vier bovenstaande universiteiten, waardoor
kwaliteit en expertise gewaarborgd kunnen worden.

Visie & missie
Ons doel is om een betere samenleving te realiseren. Wij streven naar het
verhogen van maatschappelijke impact van organisaties en naar het vergroten van
het sociale bewustzijn van toekomstige professionals door het samenbrengen van
studenten en organisaties. Door het aanbieden van kennis van sociaal betrokken
en ambitieuze studenten in een interdisciplinaire samenstelling, adviseren
wij organisaties om maatschappelijke impact te vergroten. Hierbij worden de
studenten ondersteund door universiteiten en onze partners.

WAT DOET SOLVE?
Studentconsultants van SOLVE brengen advies uit aan
non-profit organisaties en sociale ondernemingen om
deze efficiënter en effectiever te laten opereren. De vormen die dit advies kan aannemen zijn zeer uiteenlopend.
Aan klanten worden drie verschillende adviesprojecten
aangeboden.
BRAINSTORMSESSIE
Tijdens een project in de vorm van een brainstormsessie bied je als consultant ondersteuning bij beslissingen en de evaluatie van het businessplan van een klant. Ook help je
bij het genereren van ideeën rondom aangedragen onderwerpen en vraagstukken. Een
brainstormsessie is een kortlopend project dat maximaal 6 weken duurt.
ONDERZOEK & ANALYSE
Tijdens een project in de vorm van onderzoek & analyse geef je advies over uiteenlopende vraagstukken die zowel intern of extern gericht kunnen zijn. Vaak houd je je
als consultant bezig met marktonderzoek of andere organisatorische uitdagingen. Dit
project is een middellang lopend project en duurt ongeveer 6 tot 12 weken.
IMPACTANALYSE
De impactanalyse is de meest uitgebreide vorm van advies van SOLVE. Tijdens een
impactanalyse meet je de (behaalde) maatschappelijke impact van een organisatie of
adviseer je om maatschappelijke impact strategisch te managen. Het project duurt
ongeveer 15 weken.

“SOLVE heeft een uitstekend marktonderzoek uitgevoerd met direct
bruikbare resultaten. De adviseurs van SOLVE zijn professioneel en de
samenwerking verliep uiterst prettig.”
– Irena Guidikova, Raad van Europa

AFGERONDE PROJECTEN
Brainstorm
Verstegen Spices & Sauces B.V. is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het
produceren en leveren van verschillende kruiden en specerijen, en actief is in
Nederland, België en Engeland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat
centraal binnen het bedrijf. Door middel van een brainstorm heeft SOLVE Verstegen
concrete aanbevelingen gegeven over verschillende manieren waarop zij haar
maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk kan maken en daarmee waarde
kan toevoegen aan haar producten in de ogen van de klant.

Onderzoek & analyse
In het huidige klimaat van de Nederlandse Politiebond (NPB) staan vernieuwing
en diversiteit centraal. De NPB streeft naar een maatschappelijk geïntegreerde
politie. De vakbondsleden staan echter minder positief tegenover diversiteit en de
ingevoerde veranderingen van de laatste jaren. Door middel van een onderzoek &
analyse-project is onderzocht hoe de NPB ervoor kan zorgen dat haar leden meer
open gaan staan voor verandering binnen de politie.

Impactanalyse
De afgelopen jaren staan thema’s als immigratie en het vluchtelingenbeleid hoog op
de politieke agenda. Het UAF (Universitair Asiel Fonds) is een organisatie die hoogopgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie in Nederland en hen helpt bij het
vinden van een baan die aansluit op hun capaciteiten. SOLVE onderzocht de impact
van de campagne voor het UAF om hun naamsbekendheid onder Nederlandse
studenten te vergroten en gaf advies over hoe zij hier verder aan kunnen werken.

STUDENTCONSULTANT BIJ SOLVE
De studentconsultants zijn het belangrijkste orgaan van
SOLVE Consulting.
Zij zetten zich vrijwillig in om uiteenlopende en uitdagende adviesprojecten succesvol af
te ronden en hiermee de impact van non-profit organisaties en sociale ondernemingen
op de samenleving te vergroten. Het team van consultants bij SOLVE Consulting bestaat
uit ongeveer 90 consultants met verschillende studieachtergronden. Iedere studierichting is welkom, zolang je je als student in het onderstaande profiel herkent:

Profiel van een studentconsultant
(Minimaal) 2de jaars WO-student
Affiniteit met consultancy
Maatschappelijk betrokken
Ambitie en daadkracht
Analytisch denkvermogen
Sociaal vaardig
Teamplayer
Betrokken houding bij zowel de community als de projecten
Inzet van gemiddeld 8 uur per week
Gemiddelde van minimaal een 7 (geldt alleen in Rotterdam)

“Ik was op zoek naar leerzame praktijkervaring naast mijn studie.
Dit is precies wat SOLVE mij heeft geboden. Mooi dat ik tegelijkertijd
iets terug kan doen voor de maatschappij.”
– Studentconsultant SOLVE

STUDENTCONSULTANT BIJ SOLVE,
EN DAN?
Als je bent aangenomen als consultant bij SOLVE zal
je door jouw stedelijke bestuur zo snel mogelijk in een
team van 4 tot 6 personen ingedeeld worden en krijgen
jullie een specifieke adviesopdracht toegewezen.
Wanneer je bent ingedeeld in een team zal er een project-kickoff plaatsvinden. Tijdens
deze kickoff maak je kennis met elkaar en wordt de klant waarvoor jij te werk zal gaan
uitgebreid geïntroduceerd door de projectmanager. Ook wissel je tijdens deze meeting
uiteraard contactgegevens uit en krijg je te horen wat de opdracht voor jouw klant zal
zijn.
Onder alle teamleden wordt één persoon aangewezen als teamleider. De teamleider is
naast het goed functioneren van het team ook verantwoordelijk voor de communicatie
met de klant en de communicatie naar de project manager van jouw bestuur toe.
In verschillende fasen werk je als team naar het einddoel: het adviesrapport en de eindpresentatie voor de klant. Om dit te bewerkstelligen vinden in de tussentijd geregeld
meetings plaats met de klant en/of met onze Raad van Advies.

SOLVE COMMUNITY
Wanneer je consultant bij SOLVE bent, ben je niet enkel
bezig met jouw project. Wij nemen jou ook mee naar
verschillende formele en informele activiteiten waarbij
je jezelf niet alleen zult ontwikkelen, maar ook een hoop
plezier zult beleven.
Elke maand vinden er verschillende activiteiten plaats. Deze activiteiten zijn onder te
verdelen in:
BORRELS
Borrels die aansluitend plaatsvinden op workshops, trainingen en projectpresentaties.
TRAININGEN
Eens per maand krijgen onze consultants de kans om trainingen bij te wonen die gegeven
worden door onze corporate partners. Tijdens deze trainingen krijg je de ultieme mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door meer te leren over uiteenlopende aspecten van
consultancy.
UITJES
Meerdere keren per jaar organiseren de verschillende vestigingen van SOLVE alleen of
gezamenlijk uitjes. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan barbecueën, varen, lasergamen
en uit eten gaan.

DUS, WAAROM SOLVE?
Ervaring in consultancy opdoen, een uitdagende
extra-curriculaire activiteit!

Persoonlijke ontwikkeling door middel van professionele
trainingen en project ondersteuningen door professoren
en onze corporate partners.

Het vergroten van je netwerk, omdat je samen werkt met
gevorderde bachelor en master studenten met uiteenlopende studieachtergronden.

Ondersteuning door onze Raad van Advies bestaande uit
professoren van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Een pluspunt op je CV!

Een gezellige community met elke maand een
training, borrel of uitje.

EN NU?
Overtuigd? En ben jij daarnaast
ambitieus, nieuwsgierig en
ondernemend?
Wil je de maatschappij
helpen met jouw kennis
en vaardigheden?
En wil je naast je studie op
zoek naar een extra uitdaging?
Mail dan nu je CV, motivatiebrief en cijferlijst (WO) naar de
Human Resource manager van van je plaatselijke SOLVE
vestiging en word studentconsultant bij SOLVE!

SAMEN VOOR MEER SOCIALE IMPACT!
Toch nog vragen? Je kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Liever even langskomen? Ook dat mag! Je bent op afspraak
altijd van harte welkom in ons kantoor.

Amsterdam
Vrije Universiteit, 0D-gang

solveconsultingamsterdam

De Boelelaan 1105

hr.amsterdam@solve-consulting.nl

1081 HV Amsterdam

Rotterdam
Kamer PT-1.022

solveconsultingrotterdam

Burgemeester Oudlaan 50

solveconsultingrotterdam

3062 PA Rotterdam

hr.rotterdam@solve-consulting.nl

Utrecht
Pnyx, kamer 107

solveconsultingutrecht

Achter Sint Pieter 25

solveutrecht

3512 HR Utrecht

hr.utrecht@solve-consulting.nl

Partners van SOLVE zijn onder andere:

WWW.SOLVE-CONSULTING.NL

