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Mijn werkende leven 

Voor persoonsgegevens, opleidingen, expertise en behaalde resultaten; zie volgende pagina… 

Toelichting bij mijn werk tot nu toe 

Voor als je het wil weten; mijn grootste opdracht was een ‘uit de hand gelopen stage’ voor Museum 

Volkenkunde in Leiden. In het teken van de huidige expositie Helende Krachten (tot januari 2020 in 

Leiden te zien; daarna bij het Tropenmuseum in Amsterdam) heb ik mij in het RCMC (Research 

Centre for Material Culture) voorbereid op een reis naar het Peruviaanse Amazonegebied voor een 

onderzoek naar plantengenezing. In Peru heb ik – in het Engels en in het Spaans – vele interessante 

mensen geinterviewd. Er zijn duurzame contacten voor het museum gelegd, belangrijke aankopen 

gedaan en uiteindelijk heb ik veel foto’s, video’s en mooie verhalen aan het museum mogen leveren. 

Na de stage heb ik verder mee kunnen werken aan het project op freelance basis. Het resultaat 

wordt op dit moment tentoongesteld; ik ben voorzien van een eigen ruimte in het museum. Onder 

andere de teksten op de muren zijn door mij geschreven. Het is een onvergetelijke tijd geweest.  

Mijn eerste professionele opdracht vond plaats in Den Haag. Matteo Marangoni had mij gevraagd 

om hem en zijn collega’s te interviewen. Zij zijn allen beeldend kunstenaars die om de een of andere 

reden in Den Haag zijn komen te werken. Veel van hen komen uit verre landen, of uit regio’s met een 

andere ‘cultuur’ dan die in Den Haag. Gebaseerd op een Ted Talk van Taiye Selasi over landsgrenzen, 

deed ik onderzoek naar de manieren waarop zij zich ‘thuis voelen’ in de kunstenaarsscene in Den 

Haag. “Wat zijn de problemen, waarom heb je er voor gekozen om (bijvoorbeeld vanuit Denemarken 

of Taiwain) naar Den Haag te komen. Hoe uit zich dat op sociaal gebied, jouw plaats in de 

Nederlandse maatschappij en in jouw eigen kunst…” Hierdoor kon ik een beeld vormen van hun 

verlangens en het huidige kunstenaarsklimaat in Nederland. 

Ik kan wel zeggen dat interviewen een van mijn expertises is. Ik houd er van om mij vast te bijten 

in één onderwerp. Thema’s die raken aan kunst, psychologie en duurzaamheid hebben mijn 

voorkeur. Ik ben intelligent en übersociaal. Ik ben breed onderlegd qua culturele en 

wetenschappelijke kennis. Bovendien is schrijven een tweede natuur voor mij. Ook heb ik oog voor 

detail en neem ik de tijd voor schoonheid, zowel in tekst, beeld als in het dagelijks leven.  

Voordat ik aan mijn master culturele antropologie begon en mij langzaam begon te ontwikkelen als 

kunstenaar, heb ik verschillende baantjes gedaan. Als office manager in een biotech bedijf leerde ik 

een professionele houding aan te nemen. Als huiswerkbegeleider leerde ik met pubers omgaan en 

kreeg ik een inkijkje in het huidige schoolsysteem. Ik heb een grote interesse voor educatie; omdat 

dit een belangrijk deel van onze samenleving is. Als thuishulp in de thuiszorg had ik juist weer veel 

contact met ouderen. Volgens mij is de vergrijzing een van de grootste (financiele, organisatorische 

en sociale) uitdagingen van deze tijd. Als verkoper heb ik geleerd om hard te werken, stipt te zijn en 

goed met klanten om te gaan. Verder heb ik een patent op bijzondere ontmoetingen. 

Jaartal Functie Organisatie Locatie 

2019  Onderzoeker 
Interviewer 

Instrument Inventors Initiative (iii) Den Haag 

2017-2019 Projectmedewerker Museum Volkenkunde Leiden 
2017-2018 Office manager Ncardia Leiden 
2008-2019 Andere baantjes Huiswerkbegeleider; 

Huishoudelijke hulp in de thuiszorg; 
Administratief medewerker; 
Verkoper bij de bakker en bij de visboer & 
Postbezorger 

Amersfoort, 
Leiden en 
omstreken 
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        Sebastiaan in Lima, Peru (2018) 

Opleidingen en curssussen 

Jaar Opleiding Plaats 

2017-2019 Master Culturele Antropologie Leiden (Universiteit Leiden) 
2018 Spaans A1 t/m B2 Leiden (Fuentes) en Salamanca 
2012-2015 Bachelor Culturele Antropologie Leiden (Universiteit Leiden) 

 

Ik ben trots op; 

2019 Presentatie over plantgenezing gegeven in de Hortus Botanicus (Leiden) bij de 
opening van hun nieuwe tentoonstelling (Beter met Planten) 

2019 Succesvolle samenwerking met fotografe Miriam Moreno gehad; onze foto’s 
hangen op dit moment in het museum 

2018 Hoofdstuk voor een boek geschreven dat wordt uitgebracht door Museum 
Volkenkunde in combinatie met de huidige tentoonstelling (Helende Krachten) 

2017 Grant ontvangen voor mijn onderzoek in Peru 
2014 Fair Building Festival (over duurzaam bouwen) georganiseerd in Vrijplaats Leiden 
2010-2019 Een muzikale carrière naast mijn formele, wetenschappelijke werk. Op feesten en 

partijen als DJ gedraaid en sinds kort enkele optredens als gitarist verzorgd. Meer 
muziek is in de maak. Ik zit nooit stil… 

 

Nog belangrijk om te weten… 

Kwaliteiten Sociaal Fijnzinnig Ruimdenkend Goed hart Creatief 
Talenkennis Nederlands  Engels (90%) Spaans (70%) Frans (40%) Duits (25%) 
Tools Microsoft Office SPSS HTML, CSS Muziektheorie Fotografie 

 

Afsluitend 

Ik ben blij met de manier waarop ik, naarmate ik ouder wordt, steeds beter leer redeneren in het 

bijzijn van ervaren mensen. Bedrijfsstructuren zijn vaak ingewikkelder dan ze van buitenaf lijken. 

Volgens mij is het mijn taak om deze te doorzien en er losjes mee om te gaan. Het algemene welzijn 

van de werknemers moet hoog in het vaandel worden gehouden. Tegelijkertijd vind ik dat kwaliteit 

altijd boven moet komen drijven en gerespecteerd zou moeten worden… Dat is Sebastiaan. 


