
  

Rolmodel Shaquille Veldboom 

Shaquille Veldboom is 22 jaar en geboren in Amsterdam Zuidoost, waar hij nog altijd 

woont. Zijn familie komt oorspronkelijk uit Suriname. Shaquille is een veelzijdig en 

succesvol 3D specialist. De weg naar dit beroep is niet altijd even makkelijk geweest: “Na 

de HAVO heb ik drie keer geprobeerd een HBO diploma te halen, maar alle drie de keren 

ben ik gestopt, omdat mijn eigen manier van leren leidde tot een irritatie tegenover de 

school.” Ook thuis zorgde dit voor spanningen: “Mijn vader zag de competentie om op 

school op hoog niveau te presenteren, maar ik haalde niet heel veel uit schoolresultaten.” 

Zijn koppigheid zorgt ervoor dat hij niemand toelaat om in de weg te staan van wat hij wilt 

bereiken. Gelukkig maar.. 

Shaquille komt uit een familie met ingenieurs: de mannen hebben een technische 

achtergrond en de vrouwen waren vooral de support om door te gaan. Hij werd dan ook 

veel aangemoedigd, maar hard werken komt uit hemzelf. Hij kon inspiratie halen uit zijn 

familieleden om te kijken welk carrière pad het beste bij hem paste. Door van zijn hobby 

en passie zijn beroep te maken kan hij nu comfortabel leven. Een uitdaging bij zijn werk is 

dat het werkveld gigantisch breed is: “Van eetbakjes tot autobodykits, van standbeelden 

tot videospelletjes. Sommige onderwerpen zijn voor mij helemaal nieuw. Je moet je 

kunnen manoeuvreren in vormen die je nog niet hebt en snel kunnen leren. Dit is een 

struggle maar alles wat je bijleert is toepasbaar in het volgende project wat je doet. 

Informatie die je opdoet wordt nooit verspild.” 

Het meest trots is Shaquille op zijn niveau van identiteit: “Ik heb zoveel verschillende 3D 

skills, dat ik uniek ben in de 3D-ontwerp. Er is niemand op de planeet die hetzelfde doet 

als ik.” Dit is dan ook zijn tip: “Zoek de one in eight billion, het deeltje dat jou ‘jou’ maakt, 

en wat niemand anders in deze wereld kan evenaren, want dan ben je niet vervangbaar. 

Dan ben je denk ik op weg naar een succesvol verhaal.” Volgens Shaquille vind je dit door 

letterlijk alles te proberen. Je kan er niet achter komen als je het niet geprobeerd hebt: “Ik 

heb pianogespeeld, getekend en een kantoorbaan gehad. Datgene wat ik vasthield was 

het 3D-ontwerpen, omdat dit aansloot bij mijn identiteit.” 


