
Stage geschiedschrijving bedrijfsgeschiedenissen

Leren hoe bedrijfsgeschiedschrijving in zijn werk gaat. Dat kan bij Verhoog & Warmerdam, gespecialiseerd in 

historisch verantwoorde uitgaven. Geschiedschrijving heeft een belangrijke functie in de public relations van be-

drijven. Verhoog & Warmerdam vervult die functie met bijzondere (jubileum)uitgaven die zowel qua inhoud als 

uitstraling in het oog springen.

Een goede bedrijfsgeschiedenis vergt een gedegen onderzoek en een vlotte schrijfstijl. Beide elementen komen 

in deze stage aan bod. Jij kunt als historicus in spé onderzoek doen naar een specifiek bedrijf en onder begelei-

ding van een ervaren historicus meewerken aan het samenstellen van de jubileumuitgave. Daarnaast assisteer je 

bij de totstandkoming van een verzamelwerk over de oudste bedrijven van Nederland.

Wat is Verhoog & Warmerdam?

Twee historici, een tekstschrijver en twee vormgevers vormen het team van Verhoog & Warmerdam dat verant-

woordelijk is voor stijlvolle (digitale) uitgaven van (bedrijfs)geschiedenissen. Dat kan een boek, magazine, krant, 

film of online content (website, e-book, Facebook) zijn. Iedere opdracht is uniek en zodoende is het werken aan  

iedere uitgave ook anders. Bedrijfsfilosofie en uitstraling vormen de basis voor de vormgeving van een uitgave. 

Historisch feitenonderzoek op zijn beurt de basis voor het verhaal.

Jouw werkzaamheden

• Historisch onderzoek doen naar een Nederlands exportbedrijf in de bollensector;

• inventarisatie van het historisch bedrijfsarchief;

• assistentie bij de voorbereiding van interviews en de uitvoering hiervan;

• uitwerken van afgenomen interviews;

• database uitwerken van oudste bedrijven van Nederland;

• (deel)teksten schrijven voor een herdenkingsboek en de uitgave ‘Oudste bedrijven van Nederland’;

• diverse teksten schrijven voor overige opdrachten.

Wat voor iemand wij zoeken?

Een enthousiaste en gemotiveerde student geschiedenis;

je bent iemand met een vlotte pen;

het zou mooi zijn als je kennis hebt van Mac Os;

je vindt het prettig om in een klein team zelfstandig te werken;

je bent 24-40 uur per week beschikbaar.

Welke periode?

Je kunt bij ons terecht in de periode oktober 2019-juli 2020.

Stagevergoeding?

Wij geven een stagevergoeding.

Contact?

Stuur een mail naar j.verhoog@venw.nl (Jeroen Verhoog) of bel 071-3612602 om een afspraak te maken.

Voor meer informatie: www.venw.nl.
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