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Inleiding
 

In de twee edities van de voorganger van dit boek (Cohen 

en Sarphatie, 2007 en 2015) stelden we vast dat je de titel, 

Gezocht: antropoloog m/v, zelden of nooit als vacaturetekst 

tegenkwam. Daar is de laatste jaren verandering in geko-

men. Een willekeurige ronde langs een viertal vacaturesites 

leverde in januari 2020 respectievelijk 25, 69, 6 en 2 hits op.1 

Het gaat om diverse functies bij uiteenlopende werkgevers: 

in de zorg, bij de overheid, in de wetenschap, in musea, in 

het bedrijfsleven, in het onderwijs, bij goede doelen en bij 

maatschappelijke organisaties. In veel gevallen gaat het om 

een functie als consultant, onder andere op het gebied van 

organisatieverandering, duurzaamheid en internationale 

veiligheid. Nieuw zijn vacatures voor antropologen bij grote 

internet-based bedrijven zoals Google en Facebook, waar ze 

worden gevraagd als data-analist.

De afgelopen jaren zijn antropologen dus bekender gewor-

den op de arbeidsmarkt en is hun inzetbaarheid verbreed. 

Goed nieuws voor de antropoloog, al moeten we hierbij wel 

een kanttekening plaatsen. De gevonden vacatures staan 

namelijk ook open voor psychologen, communicatiespecia-

listen, sociologen en politicologen. Het lijkt erop dat werk-

gevers de algemene ontwikkeling en het opleidingsniveau 

van antropologen gelijkstellen aan die van afgestudeerden in 

bekendere en grotere richtingen. Dat is positief voor werk-

zoekenden, maar het roept ook de vraag op of werkgevers en 

opdrachtgevers de specifieke kwaliteiten en capaciteiten van 

antropologen wel relevant vinden.

Volgens ons is het antwoord op die vraag een volmondig 

‘ja’; we hoorden dit ook van de werkgevers die we voor dit 

1 De sites waren www.indeed.nl, www.vacat.nl, https://academicpositions.nl en  
www.monsterboard.nl.
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boek hebben gesproken. Aan de andere kant constateren we 

dat veel mensen, onder wie ook potentiële werkgevers en 

opdrachtgevers, nog te weinig weten over wat antropologen 

doen, welke meerwaarde ze hebben voor de arbeidsmarkt en 

in welke functies ze terecht kunnen komen.

We hebben dit boek in de eerste plaats geschreven voor 

studenten antropologie die zich willen oriënteren op de ar-

beidsmarkt en hun carrièremogelijkheden. Maar ook voor 

aankomende studenten die zich afvragen of antropologie iets 

voor hen is en voor werkende antropologen die graag een 

update over de ontwikkeling van hun werkveld willen lezen. 

En uiteraard voor werkgevers en andere opdrachtgevers die 

graag willen weten welke meerwaarde een antropoloog op de 

werkvloer heeft.

Dit boek is bedoeld om inzicht te geven in wat antropo-

logen doen, waar ze werken en hoe ze bij hun baan terecht 

zijn gekomen. Dat doen we aan de hand van input van een 

diverse groep van antropologen over hun werk en carrière. 

Die gegevens hebben we verkregen via een schriftelijke vra-

genlijst die ruim tachtig antropologen hebben ingevuld en 

via interviews met een kleiner aantal respondenten die we 

persoonlijk spraken. We wilden het verhaal van de mensen 

waar we over schrijven zichtbaar en invoelbaar maken. Door 

het boek heen staan daarom dertien intermezzo’s – korte 

portretten van een aantal antropologen die over hun carrière 

vertellen – en een drietal interviews met werkgevers over 

hun visie op de meerwaarde van antropologen op de werk-

vloer.

In het boek besteden we aandacht aan wat je al tijdens je 

studie kunt doen om straks die leuke baan te vinden en be-

kijken we hoe de arbeidsmarkt voor antropologen eruitziet; 

die is breder dan je nu misschien denkt. Verder bespreken 

we de specifieke vaardigheden van antropologen en hoe je 
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die kunt verwoorden naar je (toekomstige) werkgever of op-

drachtgever. Daarnaast gaan we met Jitske Kramer in op de 

branding van antropologie en op hoe je jezelf nou kunt ‘ver-

kopen’ op de arbeidsmarkt. Tot slot geven we een kijkje in 

de keuken van werkgevers en opdrachtgevers: wat is volgens 

hen de toegevoegde waarde van antropologen en welke tips 

en tricks hebben zij voor antropologen die de arbeidsmarkt 

willen veroveren?

De antropologie is als werkveld heel gevarieerd, en dat ho-

pen we met dit boek inzichtelijk te maken. Wij, de auteurs, zijn 

alle drie antropoloog maar werken op uiteenlopende manieren 

vanuit onze gedeelde antropologische kennis en achtergrond. 

Laurens Bakker werkt als docent en onderzoeker bij de af-

deling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij 

doet zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek en kijkt 

graag naar de brede inzetbaarheid daarvan buiten de acade-

mische wereld. 

Masja Cohen is projectmanager bij de gemeente Amsterdam. 

Zij doet projecten in het sociaal domein waarbij ze maatschap-

pelijke vraagstukken bij voorkeur vanuit de bewoners van de 

stad benadert en is co-auteur van het eerdere boek, Gezocht: 

antropoloog m/v. 

Walter Faaij is consultant en ondernemer (Green Culture 

Lab), gespecialiseerd in duurzaamheid en organisatiecultuur 

en het begeleiden van veranderingen in bedrijven en organi-

saties. 

We doorlopen heel verschillende carrièrepaden en passen 

onze kennis op verschillende manieren toe. We voelden de 

nieuwsgierigheid om uit te zoeken hoe onze eigen ervaringen 

aansloten bij de ‘grotere wereld’ van antropologen in Neder-

land en hopen dat we op basis van onze bevindingen een breed 

beeld geven over wie antropologen zijn en wat ze kunnen. We 

hopen ook dat deze publicatie bijdraagt aan meer bekendheid 

van wat een antropoloog is en kan op de arbeidsmarkt. 


