
STAGE THE MISSING LINK
The Missing Link zoekt stagiair(e)s! 
Heb je affiniteit met geschiedenis 
en het schrijven van verhalen d.m.v. 
participatie? Dan is deze stage echt iets 
voor jou!

The Missing Link is een erfgoedadviesbureau 
dat zich inzet voor het creëren van een 
mooiere leefomgeving. Hiermee zorgen 
wij voor de verbinding tussen historische 
verhalen en ruimtelijke opgaven zoals 
gebiedsontwikkeling, gebiedsmarketing. 
herbestemming en beleidsvorming. 
Deze ‘gebiedsidentiteit’ wordt op een 
participatieve manier opgehaald bij 
belanghebbende en dient ter inspiratie voor 
niet alleen gemeenten en ontwikkelaars, 
maar ook voor vastgoedeigenaren, 
erfgoedinitiatieven en burgers.

Stageopdracht

Vergoeding, startdatum & duur
TML kent geen algemene stagevergoeding. 
Wel worden je werkelijk gemaakte kosten 
vergoed, waaronder eventuele reis- en 
verblijfskosten. 

De duur van de stage en de startdatum 
worden in overleg bepaald. De minimale 
duur is 3 maanden.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een 
motivatiebrief en je CV naar info@the-
missinglink.nl ter attentie van Boudewijn 
Goudswaard.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde stagiairs 
die willen leren en een goede bijdrage kunnen 
leveren aan ons werk en team. Je zult tijdens je 
stage andere bezig zijn met:
• Het inventariseren van de 

gebiedsgeschiedenis o.b.v. 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 die het verleden in 3D en 360 
graden tot leven te brengen.

• Communicatie (website en sociale media).
• Het ondersteunen van projectleiders in 

projecten (voorbereiden en notuleren van 
vergaderingen, praktische voorbereidingen 
voor sessies, etc.).

• Wij bieden ruimte om te werken aan je eigen 
onderzoek (indien van toepassing). 

Wij bieden een eigen begeleider en 
tweewekelijks voortgangsgesprekken. De 
onderwijsinstelling stelt TML op de hoogte 
van de regels en voortgangscontrole van de 
stage. Verder is er tenminste één start- en één 
afrondingsgesprek met de begeleidend docent.

Bekijk onze website en social media voor actuele 
projecten en verdere informatie.

2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht
info@the-missinglink.nl
+31(0)6 14325141
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