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Wereldwijde
Met je laptop onder de arm vertrekken naar verre
oorden en je werk doen vanonder een palmboom.
Is het leven van een ‘digitale nomade’ echt zo
idyllisch? ‘Eigenlijk zit ik hier ook gewoon veertig uur
per week achter mijn scherm.’
tekst Charlotte van ’t Wout, illustratie Erik Timmermans
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als videoproducer ﬁlmpjes, Vermooten schrijft teksten
voor Nederlandse opdrachtgevers. Ze verhuizen om de
paar weken naar een nieuwe locatie. Vermooten: “Elke
nieuwe plek vraagt weer even gewenning. Hoe ga je wonen, hoe is het internet geregeld, waar kun je boodschappen doen? Het is zo anders dan lekker rondreizen en ontspannen. Je focus is steeds gericht op: kan ik hier werken?”
Burggraaﬀ: “Al die basisdingen moet je eerst overal uitzoeken. Elke locatie opnieuw.” En ja, dat is soms stressvol.
“We hebben naast het aantal kilometers dat we aﬂeggen,
als grapje, ook een ruzieteller op onze website gezet; anders dan in Nederland ben je als reizend stel opeens dag en
nacht samen.”

Tien maanden voorbereiding

Het regent in Tokio. Zakenmannen staan onder hun paraplu’s op het verkeerslicht te wachten, ik sta er zenuwachtig
tussen. Ik verwacht een belangrijk werktelefoontje en heb
daar internet voor nodig. Terwijl ik de straat afspeur, op
zoek naar een café met wiﬁ, krijg ik een berichtje uit Nederland: ‘Zit je weer met een cocktail aan het zwembad?’
‘Ja, paradijs hier,’ stuur ik terug, met een foto van mijn natte piekharen en gestreste hoofd.
Negen maanden geleden begon ik een reis rond de wereld als ‘digitale nomade’. Dat is de term voor mensen die
reizen en werken combineren. Als je niet gebonden bent
aan een kantoor kun je met je laptop en wiﬁ immers overal
werken. Op Instagram ziet het er idyllisch uit: ik vlieg de
wereld over naar elke plek waar ik zin in heb. Heb ik even
genoeg van de wolkenkrabbers in Bangkok, ga ik naar Bali.
Ben ik de rijstgerechten in Azië zat, boek ik een ticket naar
Amerika om spareribs te eten. Behoefte aan meer cultuur?
Op naar de tempels in Japan. En al die tijd reist mijn journalistenwerk gewoon met me mee.

24/7 bereikbaar

Het is niet bekend hoeveel digitale nomaden er wereldwijd zijn, want je registreert je nergens. Iedereen kan zich
zo noemen. Een typische digitale nomad is rond de dertig
jaar en heeft geen kinderen, maar wel een Instagram-feed
vol foto’s waarop hij of zij in een hangmat tussen de palmbomen aan het ‘werk’ is.
Juist. Tikkie onuitstaanbaar. Maar als je dat glamourlaagje eraf poetst, is het allemaal net even iets minder
perfect. Zo dacht ik dat ik, ver van Nederland, mijn zoekgeraakte privé-werkbalans wel zou herstellen. Maar die
balans viel juist nog meer weg: door het tijdsverschil en de
angst om opdrachtgevers te verliezen, was ik 24/7 bereikbaar. Stond ik daar met een mobiel bij tempels, oﬀertes te
bespreken. Geld moeten verdienen is wat anders dan zorgeloos rondreizen op een vakantiebudget en ontspannen.
Dat is herkenbaar voor het Amsterdamse koppel Soﬁe
Vermooten (29) en Bas Burggraaﬀ (28). Zij reizen sinds begin dit jaar door Europa als digitale nomade. “Kijk, je wilt
niet klagen, want het is natuurlijk fantastisch wat we
doen,” zegt Vermooten vanuit hun tijdelijke appartement
in Portugal. “Maar er zijn genoeg weken bij dat we veertig
uur achter de laptop zitten.”
Burggraaﬀ en zij hebben hun vaste baan en appartement
in Amsterdam-West opgezegd voor dit avontuur. Voor hun
contentbedrijf Something Somewhere maakt Burggraaﬀ

Ook Renée van Heteren (31) en Emiel van Dongen (32) verhuurden hun huis, in de Jan Evertsenstraat. Ze trekken al
negen maanden rond als digitale nomaden. “We hebben
expres plekken gekozen die warm, exotisch en goedkoop
waren,” zegt Van Dongen. Dus werkten ze dit jaar vanuit
Colombia, Nicaragua, Oeganda en Thailand. Met hun bedrijf De Zoekmachinemeesters bloggen ze en optimaliseren ze websites voor advocatenkantoren, om te zorgen dat
die bovenaan in Google komen te staan. Renée: “We hebben hier minder aﬂeiding en dus meer focus. En omdat het
leven in deze landen goedkoper is, kunnen we meer investeren in het bedrijf.”
De voorbereiding kostte ze tien maanden: ze leerden
Spaans, zochten kantoorplekken uit en regelden appartementjes en vliegtickets. En ze spaarden ﬂink. Van Dongen:
“We waren eerst heel voorzichtig met geld uitgeven, vonden alles te duur.” Maar al na de eerste paar weken hadden
ze door dat het werken vanuit het buitenland goed ging.
Van Heteren: “Ik dacht dat je wel wat opstarttijd nodig zou
hebben, maar vanaf de eerste dag klapte ik mijn laptop
open en kon ik aan de slag met de klussen die ik in Nederland al had binnengehaald.”
Ook Vermooten en Burggraaﬀ lukt het prima. Vermooten: “We hadden voor de zekerheid wel een buﬀer: zelfs als
we niks zouden verdienen konden we het drie maanden
uithouden. Maar dat bleek gelukkig niet nodig.” Ze hebben
ook creatieve manieren van inkomsten genereren bedacht. Burggraaﬀ: “Soms werken we voor kost en inwoning. En ik wilde graag leren surfen, daarom hebben we
onze diensten in Frankrijk geruild tegen surﬂessen. We
kunnen onze werkdagen nu afsluiten met een surfsessie.”

‘We hebben naast het afgelegde
aantal kilometers, als grapje,
ook een ruzieteller op onze
website gezet’

Digitale nomade worden?

1.

Zoek een geschikte werkruimte
Hoeveel visioenen je ook hebt van werken
op het strand: niets is zo praktisch als een
lekkere bureaustoel, stille omgeving en
snelle wifi. Ga dus op zoek naar een coworking space – een kantoor dat je deelt
met anderen. Renée van Heteren: “We zijn
teruggekomen van het idee: hoe goedkoper hoe beter. We betalen liever af en
toe voor goede kantoorruimte. Zo hadden
we een idyllisch huisje aan het strand in Nicaragua geboekt, om van daaruit te
werken. Spotgoedkoop, maar ook bloedheet, er was geen airco, sloom internet en
we sliepen op dunne matrasjes terwijl we
lek werden geprikt door de muggen.
Werken is dan bijna onmogelijk.”

2.

Plan vrije tijd in
Plan vakanties en weekenden in, zodat je
af en toe vrij bent. Sofie Vermooten: “Ook
in het buitenland kun je worden opgeslokt
door je werk. Er zijn dagen bij dat we de
hele dag binnen zitten achter onze laptop.
We hebben, toen dat te vaak voorkwam,
bewust gekozen om een paar weken meer
rond te reizen, in plaats van non-stop aan
het werk te zijn.” Emiel van Dongen: “Je
denkt van tevoren dat je de hele tijd aan
het reizen bent, maar uiteindelijk werk je
hier net zo hard als in Nederland. Het verschil zit ’m vooral in de tijd buiten je werk:
’s avonds ga je bijvoorbeeld goedkoop uit
eten of een cocktail drinken, en dan voelt
het wel als vakantie.”

3. Regel een lokale simkaart

Onderschat de rol van internet niet. Waar
je op vakantie nog wel kunt lachen als je
Skypegesprek telkens uitvalt, of je een dag
zonder wifi zit – als je werkt kun je dat niet
gebruiken. Koop dus altijd een lokale simkaart, zodat je 4G hebt. Mocht de wifi in je
appartement of hotel tegenvallen, dan kun
je daarop werken. Zo’n simkaart stop je
simpelweg in een dongel of in je smartphone. Sofie Vermooten: “Ik dacht dat je
overal wel wifi zou hebben in Europa. Maar
nee dus.”

