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\ Vacature: Gebeten door familiegeschiedenis? 

Kandideer dan voor een betaalde stage bij 

Histories 

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij 

ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en 

andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed. 

Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan familiegeschiedenis.be. Met deze online 

handleiding ontdek je stap voor stap je familieverleden in historische documenten en 

hedendaagse databanken. Thematische dossiers en verhalen zorgen voor de nodige 

verdieping, zodat jouw voorouders binnen hun historische context tot leven komen. 

Heb je een vlotte pen en ben je gebeten door familiegeschiedenis of genealogie? Kan je 

enerzijds vakliteratuur, maar anderzijds ook mondelinge geschiedenis (kritisch) vertalen 

voor het grote publiek? Wil je al doende leren en zo ervaring en een netwerk opbouwen? 

Dan is een betaalde stage van zes maanden bij Histories wellicht iets voor jou. 

Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op 

een job in de erfgoedsector versterken. Als voltijds medewerker werk je samen met 

interne en externe collega’s aan de uitbouw, verbetering en bekendmaking van 

familiegeschiedenis.be. Daarnaast ondersteun je individuen en gemeenschappen die 

werken rond genealogie en maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories. 

 

Takenpakket 
\ Je realiseert (in samenwerking met interne en externe collega’s) de inhoudelijke 

upgrade van familiegeschiedenis.be. 

\ Je verzamelt en verwerkt hiervoor (studenten)evaluaties, feedback van collega’s, 

input uit het veld en technische data. 

\ Je finaliseert enkele themadossiers. Je gaat hiervoor in overleg met diverse 

stakeholders. 

\ Je doet technische aanbevelingen voor de verbeteringen van de website (en realiseert 

deze waar mogelijk). 

\ Je doet voorstellen voor de hervorming van de redactieraad van 

familiegeschiedenis.be. 

\ Je doet onderzoek naar de mogelijkheden voor een gelijkaardig initiatief over lokale 

geschiedenis of heemgeschiedenis. 

\ Je proeft van de vele initiatieven van Histories en helpt een handje waar mogelijk. 

 

Wat heb je ons te bieden? 
\ Je bent in het bezit van een universitair diploma Geschiedenis of hebt aantoonbare 

relevante werkervaring. 

\ Je hebt affiniteit en ervaring met genealogie. 

\ Je bent een krak in copywriting; je schrijft heldere, wervende teksten en correcte 

spelling en grammatica zijn vanzelfsprekend voor jou. 

\ Je werkt gestructureerd en planmatig. Je bent sterk in projectmanagement. 

\ Je bent analytisch van geest: je kan complexe materie snel verwerken en hoofd- en 

bijzaken van elkaar scheiden. 



 

 
 
 

\ Je hebt zin voor initiatief en pakt problemen aan. 

\ Je toont zelfstandigheid in je werk, maar bent eveneens in staat om in team te 

werken. 

\ Je kan je inleven in de standpunten en belangen van diverse stakeholders, van 

historici over genealogische verenigingen tot individuele genealogen.  

\ Je bent geïnteresseerd in verbinding en kruisbestuiving. 

\ Je kan overweg met kantoorsoftware zoals o.a. tekstverwerkers. Heb je daarnaast 

ook kennis over Drupal en beeldbewerkingssoftware (GIMP, Photoshop…), dan heb je 

een streepje voor. 

 

Wat biedt Histories? 
\ Je werkt mee aan de uitbouw van een nieuwe organisatie die een centrale positie 

inneemt in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. 

\ Je komt terecht in een participatieve en inclusieve organisatie met een ervaren team. 

Er is een professioneel kader dat inzet op jouw begeleiding en ontwikkeling. 

\ Je werkt normaal gezien in een historisch pand in het centrum van Mechelen, maar in 

het kader van coronapreventie ken je een groot deel van het werk ook van thuis uit 

doen. 

\ We bieden (maximaal) 6 maanden een overeenkomst aan voor een voltijdse 

beroepsinlevingsstage (37u30/week). De financiële vergoeding bedraagt 812,86 euro 

per maand aangevuld met een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer.   

\ Je krijgt de kans om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven door je 

competenties te ontwikkelen, een breed netwerk uit te bouwen en concrete ervaring 

op te doen. 

 

Interesse? 
Stuur ten laatste op 4 oktober 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar 

vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur 

familiegeschiedenis.be’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw 

verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage 

past in jouw loopbaanontwikkeling. Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, 

wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor 

een digitaal gesprek op 13 of 15 oktober 2020. In de week voorafgaand aan het gesprek 

maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 11 oktober 2020. 

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met 

info@historiesvzw.be. Meer informatie over Histories kan je vinden op 

www.historiesvzw.be. 


