
Maatschappelijke Stage bij Tiel Tip Top 
Ben jij die leuke, creatieve en/of ondeugende projectondersteuner die wij zoeken? 
 
 
Functie 
 
Heb jij een idee hoe we van Tiel de schoonste stad van Nederland kunnen maken? Wij zijn op zoek 
naar leuke, creatieve en ondeugende mensen met leuke, creatieve en ondeugende ideeën zodat we 
dit doel gaan bereiken. Dus als jij een plan hebt, dan mag je daar als projectondersteuner bij en met 
ons mee aan de slag! 
 
Een maatschappelijk stage is ook voor ons nog helemaal nieuw… Wij bestaan uit 100% vrijwilligers! 
Daarom willen we graag jouw idee voor een schoner Tiel aanhoren. Daarna gaan we samen kijken 
hoe en wanneer we het beste aan jouw idee kunnen werken zodat we hierop een plan kunnen maken. 
We onderzoeken hoe we zo voordelig mogelijk er zo veel mogelijk uit weten te halen. Onderweg 
brengen we het proces in beeld voor op sociale media. 
 
 
Profiel 
 
Je vindt het leuk om aan een project te werken en je doet dit graag van begin tot einde. Je weet dat je 
plan aan twee onderdelen moet voldoen, namelijk: schoon en sociaal. Jouw idee richt zich dan ook op 
het schoonmaken of houden van Tiel en op samenwerking met vrijwilligers en/of Tielse inwoners. Je 
staat open voor feedback en bent voor ten minste 30 uren beschikbaar om aan jouw plan te werken. 
 
 
Aanbod 
 
Wij bieden je een kans om aan een zelfbedacht idee te werken en je krijgt ondersteuning van onze 
vrijwilligerswerkgroep om je plan daadwerkelijk uit te voeren. Wij hebben geld beschikbaar voor de 
uitvoering van jouw plan en/of gaan samen met jou op zoek naar (extra) geld om het allemaal voor 
elkaar te boksen. 
   
We gaan jou leren hoe je van een idee een plan maakt en hoe je dit kan presenteren zodat mensen 
met jou willen samenwerken. Daarnaast gaan we je leren om een persbericht voor in de krant en/of 
een video voor sociale media te maken over het verhaal achter jouw plan. Zo heb je een mooi bewijs 
van jouw nieuwe vaardigheden. 
 
 
Missie/visie 
 
Tiel Tip Top vindt dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen en zet zich in 
voor een snelle, eenvoudige realisatie van een schoner Tiel.  
 
Wij werven fondsen om op eigenzinnige wijze bekendheid te geven aan deze boodschap en 
ontwikkelen ludieke methoden zodat inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers hier gehoor 
aan gaan geven. 
 
 
Contact informatie 
 
Heb jij er zin in om jouw maatschappelijk stage bij Tiel Tip Top te komen meemaken?  
Stuur dan een e-mail naar info@tieltiptop.nl of een WhatsApp-bericht naar 06-12979400. 
 
Meer informatie over Tiel Tip Top ga je vinden op www.tieltiptop.nl 
Volg ons op sociale media: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube & LinkedIn  

mailto:info@tieltiptop.nl
http://www.tieltiptop.nl

	Maatschappelijke Stage bij Tiel Tip Top

