The Missing Link
Nederland barst van het erfgoed, maar het kost veel tijd en geld om al dit erfgoed allemaal te
onderzoeken, te behouden en opnieuw beleefbaar te maken voor publiek. The Missing Link biedt een
beproefde methode om een selectie te maken uit dit erfgoed en dat vervolgens in te zetten voor een
mooie leefomgeving. The Missing link is op zoek naar enthousiaste geschiedenis stagairs die hier een
bijdrage aan willen leveren. Doorlopend
Activiteiten:






Het Inventariseren van de gebiedsgeschiedenis op basis van belangrijke gebeurtenissen en
ontwikkelingen, verhalen en mythes, markante personen, bijzondere gebouwen en
monumenten, unieke landschapskenmerken en het archeologisch verleden.
Het meewerken aan verschillende producten zoals apps en games om het verleden in 3D en
360 graden tot leven te brengen.
Het schrijven van nieuwsberichten voor op de website en social media.
Het ondersteunen van de projectleider (voorbereiden en notuleren van vergaderingen,
bewaken van actiepunten, etc.)

Daarnaast is het mogelijk dat stagairs tijdens de stage werken aan hun onderzoek.
Wie is The Missing Link (TML)?
The Missing Link is een erfgoedadviesbureau en koppelt het historische verhaal van een gebied aan
culturele, economische en sociaal-maatschappelijke ambities. We bieden een beproefde methode
om archeologie, erfgoed en cultuurhistorie in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling, citymarketing en
toeristisch beleid. Die methode maakt de gebiedsidentiteit tot een bindende kracht voor burgers,
bezoekers en beleidsmakers. Dat waarborgt een hoog rendement op investeringen in
erfgoedonderzoek.
Organisatie
De stagiair krijgt een eigen begeleider toegewezen waarmee hij tweewekelijks een
voortgangsgesprek heeft, die hem van werk voorziet en die zijn werk beoordeelt. De stagiair heeft
een maandelijks gesprek met de directeur. TML gaat er van uit dat de onderwijsinstelling zelf de
begeleiding van een eventueel onderzoek organiseert. De instelling stelt TML op de hoogte van de
regels en voortgangscontrole van de stage. Er is tenminste een start-en afrondingsgesprek met de
begeleidend docent. TML kent geen stagevergoeding. Wel worden werkelijk gemaakte kosten
vergoed (waaronder reis- en verblijfkosten).
Duur en startdata
De duur van de stage wordt in nader overleg bepaald. Er kan ieder moment worden gestart.
Geïnteresseerd? Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar info@the-missinglink.nl ter attentie van
Boudewijn Goudswaard. Je kunt ook eerst bellen naar 06 14325141
Meer informatie over ons: https://the-missinglink.nl/

