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E RF GOE D ADV I S E UR
Woonplaats: Zaandam
Opleidingen
2015-2017

Master of Arts
Traject MA Archaeology: Landscape and Heritage
Focus: Archeologie en het publiek
Scriptie: Reconstructing Muro Tenente
“How could you create a reconstruction of Muro Tenente that can be used
for illustration, education, and research?”

2013-2014

Research Master Archaeology
Universiteit van Amsterdam

2010-2013

Bachelor Archeologie & Prehistorie
Universiteit van Amsterdam

2007-2009

Bachelor Media en Cultuur
Universiteit van Amsterdam

2001-2007

Stedelijk Gymnasium Breda

Computer vaardigheden
Microsoft Office, PaintTool Sai, Clip Studio Paint, Photoshop. Basis-vaardigheden GIS.

Talen
Nederlands
Engels
Duits
Frans

Moedertaal
Uitstekend, lezen, spreken, presenteren en schrijven op academisch niveau
Basis
Basis

Werkervaring

September 2019 - heden
Digitaal-erfgoed coach
Het NMF.
Ondersteuning en begeleiding van erfgoedinstellingen en -verenigingen in Noord-Holland bij het zichtbaar
bruikbaar en houdbaar maken van digitaal (en gedigitaliseerd) erfgoed. Onderdeel van het Netwerk
Digitaal Erfgoed.

Oktober 2018 - heden
Archeoloog
Het NMF.
Schrijven en beoordelen van archeologische bureauonderzoeken, het beoordelen van programma’s van
eisen, opgravingsrapporten en boorrapporten. Ondersteuning van collega’s bij de uitvoering van hun
werkzaamheden als adviseur.
Communicatie en projectmedewerker
Communicatie (email, uitnodigingen, social media, website) en de organisatie van bijeenkomsten voor het
NMF en het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Schrijven en redactie van artikelen
voor de nieuwsbrief en voor de archeoglossySCHATRIJK.
September - november 2018
Trainee
Cultuurmarketing
Traineeship cultuurmarketeer: redactie, schrijven en plaatsen van artikelen op de website, beheer van de
social media (Twitter, Facebook, LinkedIn), interviews, assisteren bij de organisatie van bijeenkomsten.
Oktober 2017 - september 2018 Bediening
Grand Café Wildschut
Medewerker bediening bij Grand Café Wildschut.
Januari 2017 - oktober 2017
Tutor
StudentsPlus
Bijles Engels, Aardrijkskunde en Geschiedenis aan middelbare scholieren van verschillende leeftijden.
Augustus 2013 - november 2017 Tutor
Zelfstandige
Bijles Nederlands aan niet Nederlands sprekenden, voornamelijk internationale studenten en expats.

Projecten, stages en veldwerk
Juni - juli 2018
Projectleider
Castello Normanno Svevo di Mesagne (Project Muro Tenente)
Reorganisatie van het archeologisch depot. Het betreft al het materiaal uit de campagnes van de Vrije
Universiteit op de site vanaf 1992.
Juni 2016 - juli 2018
Projectmedewerker
Project Muro Tenente
Onderdeel van een team (gedurende de zomervakanties) dat namens de Vrije Universiteit
werkzaam is in Muro Tenente, een archeologisch park en erfgoed project in Zuid-Italië. Ik was betrokken
bij verschillende projecten met betrekking tot het park, als medewerker en als projectleider, waaronder
veldwerk, onderzoek, uitwerking van opgravingsresultaten, en publiekscommunicatie.
Juli 2012 - juli 2013
Projectmedewerker
Halos Archaeology Project
In 2012 student deelnemer bij de revisiting survey, het opvolgende jaar excavation trench leaderbij de
opgraving met proefsleuven. Begeleiding van studenten, coördineren van de opgraving, het bijhouden en
uitwerken van dagverslagen.
Juni - juli 2012
Projectmedewerker
Zakynthos Archaeology Project
Student-deelnemer bij een opgraving met proefsleuven. Veldmedewerker en vondstverwerking

Overige activiteiten
November 2020 - heden
Bestuurslid
Stichting Past4Present
Bestuurslid bij Stichting Past4Present, een stichting die die zichzelf als hoofddoel heeft gesteld om
verbindingen te leggen tussen cultureel erfgoed en de online generatie. Daarvoor initieert, ontwikkelt en
ondersteunt de stichting projecten op het snijvlak van cultuur, geschiedenis, erfgoed en educatie die
aansluiten bij de (virtuele) belevingswereld.
2016 - heden
Digitaal illustrator
Zelfstandige
In 2013 ben ik begonnen met digitaal tekenen. Ik heb hiervoor geen opleiding gevolgd, maar ben
autodidact. In 2016 heb ik besloten om hier meer dan een hobby van de maken. Via social media verzorg
ik mijn eigen promotie en contact met (potentiële) cliënten, en heb inmiddels meerdere opdrachten
afgerond voor cliënten van uiteenlopende nationaliteiten. Momenteel ben ik bezig meer ervaring op te
doen met 3d tekenen.
2013
Secretaris
Organisatie van SOJA: Symposium Onderzoek Jonge Archeologen
Organisatie van de bijeenkomst. Notuleren van de wekelijkse vergadering, administratie van de
reserveringen, contact leggen met sponsoren, adverteerders en sprekers, het verzorgen van de catering,
en begeleiding op de dag zelf. (7 maanden)

Hobby's en interesses
Tekenen, fotografie, lezen, reizen, schrijven

