Rolmodel Lucas Steinbusch
Lucas Steinbusch is geboren op 23 mei 1994 in Amsterdam, de stad waar hij nog steeds woont. Zijn ouders
zijn in Nederland geboren. Na het basisonderwijs ging Lucas naar het VMBO, daarna deed hij
uiteenlopende studies. Tijdens zijn studieperiode werkte hij ook aan zijn kinderdromen. “Al vanaf mijn 13e
heb ik een grote passie voor reizen. Daarom begon ik zodra het mocht, met werken. Ik spaarde en na de
middelbare school ben ik gaan reizen door Azië en Europa. Vervolgens begon ik aan de theaterschool. Het
was leuk, maar toch niet waar mijn passie lag. Ik besloot door te studeren en ben toen Culturele
Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam gaan doen. Hier heb ik veel geleerd over verschillende
culturen en geschreven over de multiculturele samenleving die wij zijn.”
Na de bachelor ging Lucas door met de masteropleiding International Development Studies. Voor zijn studie
ging hij onderzoek doen in Jordanië. Hij zocht antwoord op hoe de Nederlandse overheid met behulp van
onderwijsprogramma’s vluchtelingen kan ondersteunen een beter leven op te bouwen. Tijdens zijn tijd in
Jordanië kreeg hij te maken met een zeer persoonlijke uitdaging. “Jordanië is vergeleken met Nederland
een totaal andere samenleving. Ik ben homoseksueel en heb een vriend. In Jordanië wordt dit minder snel
geaccepteerd. Dat is iets dat ik respecteer, maar wat soms lastig was in het contact. Dit maakte de tijd
waarin ik mijn onderzoek deed stressvol, maar ik ben erg trots op het eindresultaat. Ik ga binnenkort bij
meerdere organisaties mijn onderzoek presenteren, waaronder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de
ambassade in Jordanië. Dit zijn mensen en organisaties waar ik erg naar opkijk. Dat ik er mag staan dat
maakt mij extra trots.”
Nu werkt hij bij de immigratiedienst (IND). “Ik werk met vluchtelingen. Ik zie dagelijks vreselijke dingen
gebeuren. Ik kan me herinneren dat ik vroeger al moeite had met onrecht. Dat is iets dat ik niet verloren ben
en wat heeft geleid tot het feit dat ik graag mensen die in een ongelijke situatie leven, help. Hier wil ik ook
mijn werk van maken. Dat kan zijn bij de overheid, maar een functie voor het rode kruis of artsen zonder
grenzen sluit ik niet uit. Waar mijn pad precies naartoe gaat weet ik niet, maar dat ik in die sector werkzaam
blijf staat vast.
Uitdagingen horen bij het leven. Groei, praat, vraag hulp en wees niet bang om te falen, vertelt hij. “Ik heb
veel gesprekken gehad met mensen in Jordanië en zodra we uitspraken dat we het niet eens waren met
elkaar, maar het wel respecteerde, dan was het goed. Op het moment dat je nooit faalt en enkel blijft doen
wat je al kan, dan groei je niet. Doe dingen die je graag wilt kunnen maar nog niet kan. Durf uit je
comfortzone te stappen en probeer mensen te benaderen die zijn waar jij over een aantal jaar wil zijn.
Onlangs kreeg ik een gastles van iemand van het Koninklijk Tropen Instituut en die vond ik erg inspirerend.
Ik mailde hem en we zijn koffie gaan drinken. Nu is hij een goede vriend van me en helpt hij me veel bij mijn
carrière.”

