
 

Stagaire Communicatie (3-4 weken parttime) 
Wij zoeken stagiaires met interesse in Communicatie, Branding of Vormgeving!  

 

Op hoger onderwijsinstellingen gaan wij pilots invoeren met een eerlijke vleesprijs in de kantines. Deze pilots zullen 
een aantal maanden duren en beginnen vanaf januari/februari 2022. Alle vleesproducten worden hierbij iets duurder 
gemaakt, en groenten, fruit en andere veganistische gerechten wat goedkoper. Wij willen met deze pilot kijken wat het 
effect is van deze prijshantering op de consumptiekeuzes van studenten en medewerkers. Ook wordt er een 
campagne gestart om bewustwording onder studenten en medewerkers te verhogen en gaan we onderzoeken wat het 
effect hiervan is voor het draagvlak van de ‘eerlijke’ vleesprijs. 

 

Deze bewustwordingscampagne en strategie moet nog worden ontwikkeld en hierbij hebben we jou hulp nodig! Het 
doel van deze campagne is om te communiceren dat de onderwijsinstelling zich inzet voor een eerlijke prijs voor 
producten, waarom ze dit doen en ervoor zorgen dat de focus komt op waarom de prijzen worden veranderd i.p.v. de 
prijsverandering zelf. Ook moet deze campagne worden vormgegeven in de huisstijl van de participerende 
onderwijsinstelling.  

 

Met deze pilots hopen wij te bewijzen dat het invoeren van een eerlijke prijs in kantines, ervoor kan zorgen dat 
studenten en medewerkers bewuste keuzes gaan maken rondom de producten die ze consumeren, bewuster worden 
van de waarde van voedsel en dat kantines in de toekomst milieuvriendelijker worden. 

 

De stage zal ongeveer 3-4 weken duren en voor de stage zal een stagevergoeding beschikbaar zijn.  

 

Profiel gezochte kandidaat: 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 
• Je hebt affiniteit met duurzaamheid 
• Je hebt beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je hebt ervaring met het maken van (bewustwordings) campagnes. 
• Je volgt een HBO of WO-opleiding op het gebied van: Communicatie, Marketing, Branding of Vormgeving. 

• Ervaring met het werken in Photoshop en Indesign is een pre 

 

 



Wat wij je te bieden hebben: 

Deze stage biedt de mogelijkheid om een project uit te voeren in een professionele setting waarbij er veel ruimte is 
voor jou eigen inbreng. Binnen deze stage kun je jouw kwaliteiten op het gebied van communicatie en vormgeving 
verder ontwikkelen en goed portfolio werk opbouwen. Ook kom je te werken in een gezellig, jong team van studenten 
en werk je mee aan een project die bijdraagt aan een duurzame toekomst. 
 

OVER TAPP: 

De TAPP-coalitie (True Animal Protein Pricing Coalition) is een jonge organisatie die strijd voor een duurzame 
eiwittransitie door middel van het invoeren van een eerlijke vleesprijs. In deze eerlijke vleesprijs worden 
maatschappelijke kosten, zoals schade aan milieu, in de prijs opgenomen. In de praktijk betekent dit een iets hogere 
prijs voor vleesproducten. De opbrengst kan gebruikt worden voor het goedkoper aanbieden van andere producten, 
zoals groenten en fruit. Op deze manier zal de vleesconsumptie dalen en wordt het milieu minder belast. Ook wordt 
een bewuste en gezonde leefstijl gestimuleerd. 
 

Waarom we dit doen? 

Beter voor het milieu 

14,5% van alle uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door vleesconsumptie. Minder vleesconsumptie zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. 

Beter voor gezondheid 

Overmatige consumptie van vlees verhoogt het risico op hart- en vaatziektes, darmkanker en obesitas. Het informeren van studenten en medewerkers over hun 
voeding kan bijdragen aan het verminderen van deze gezondheidsrisico’s. 
 

Fruit en groenten goedkoper 

Het voedingscentrum adviseert twee keer zo veel fruit en groenten te eten als nu wordt gedaan. Met dit project kunnen deze producten goedkoper worden 
gemaakt. 
 

Nederland is er klaar voor 

Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders voorstander van een eerlijke vleesprijs is.  
 

Lijkt je dit een interessant project om aan mee te werken voor een korte periode? Neem dan contact met ons op voor 
1 oktober via tapp@studentenvoormorgen.nl en vertel iets meer over je motivatie en ervaring waarom jij geschikt bent 
voor dit project.  

Hopelijk tot snel :) 

Studenten voor Morgen 
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