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Ze werken op Bali of
vanuit Bangkok,
kiezen voor een
paar maanden Ber-
lijn of trekken door

Zuid-Amerika. Veel twinti-
gers en dertigers zien tegen-
woordig de wereld als hun
werkterrein. Waarom je lap-
top openklappen op een saai
kantoor in Amstelveen-
Noord terwijl je precies de-
zelfde werkzaamheden
kunt verrichten vanuit een
exotisch oord?

’Digitale nomaden’ Thijs
van den Haak en zijn vrouw
Claudia Tangelder bedach-
ten de naam van hun bedrijf
Alona vier jaar geleden op
Alona Beach op de Filippij-
nen. Ze zaten twee weken
vast in verband met een or-
kaan. „We wilden altijd al
voor onszelf starten en heb-
ben daar de knoop doorge-
hakt. Beiden hadden we
goede banen in de online
marketing en een mooi huis
in Amsterdam, maar tegelij-
kertijd waren we verslaafd
aan reizen. We besloten dat
we die passie wilden gaan
combineren met ons werk.”

Inmiddels heeft het be-
drijf drie personeelsleden
die ook locatie-onafhanke-
lijk werken, de kern van het
bestaan van een digitale no-
made. „Ik geloof niet zo in
aanwezigheidsplicht. Lei-
dinggevenden die hun men-
sen verplichten om van ne-

gen tot vijf achter een bu-
reau te zitten, brrr. Wij gaan
puur voor resultaten, en die
kun je ook behalen als je in
Thailand zit te werken. Be-
ter zelfs denk ik, want je
werkt dan met plezier en
waarschijnlijk dus met
meer inzet.”

Wel moeten regelmatig
de klanten in Nederland
worden bezocht; Alona ver-
zorgt websites en online

marketing voor zo’n zestig
mkb-bedrijven. „In de prak-
tijk zijn we twee tot drie we-
ken in Nederland en vervol-
gens zes tot acht weken in
het buitenland, waar we aan
de campagnes werken. Via
internet en telefoon houden
we contact met de klanten.”

Thijs en Claudia reisden
al werkend door heel wat
landen: Zuid-Afrika, Iran,
Noorwegen en Schotland,

om maar een paar voorbeel-
den te noemen. „Het grappi-
ge is dat we deze leefstijl tij-
dens de weken in Nederland
voortzetten. We hebben im-
mers geen woning meer
hier, dus verblijven via
Airbnb en vrienden in ver-
schillende steden, vari-
erend van Limburg tot en
met Haarlem.”

Leven vanuit je koffer, het
moet je natuurlijk liggen.
Digitale nomade Annemarie
Konijn merkt dat ze ver-
schillende fases doorgaat.
„De eerste drie jaar was ik
nooit langer dan twee tot
drie weken op één plek.
Doorlopend had ik de drang
om verder te trekken. Maar
op een gegeven moment
krijg je zoveel prikkels bin-
nen en ontmoet je zoveel
mensen, dat het bijna te veel
gaat worden. Ik kies er nu
voor om drie maanden op

een plek te blijven, momen-
teel is dat Mexico, en dan
weer verder te trekken.”

Volgens Konijn, die samen
met Mirjam Denneman de
webshop annex reisblog
’Ikwilmeerreizen’ heeft op-
gezet, moet deze manier
van leven wel bij je persoon-
lijkheid passen. „Je moet te-
gen verandering kunnen en
je snel ergens thuis voelen.
Besluitvaardig zijn, nog zo-
iets. Als letterlijk alles kan,
wordt het steeds moeilijker

een beslissing te nemen. Ga
ik morgen verder, ga ik vol-
gende week, blijf ik in dit
land, ga ik naar een andere
continent? Locatie-onaf-
hankelijk werken is boven-
dien iets heel anders dan va-
kantie vieren. Discipline is
een vereiste.”

Velen vragen zich af hoe
deze leefstijl is te bekosti-
gen. Maar als de vaste lasten
van huis en energie wegval-
len en er wel gewoon elke
maand geld wordt verdiend
– en er bovendien wordt ge-
kozen voor een ’goedkoop’
continent als Azië – is het
goed te doen. De bijbel van
veel digitale nomaden is het
boek The 4-Hour Workweek:
Escape 9-5 van Timothy Fer-
ris. Volgens deze auteur zet-

ten veel meer twintigers en
dertigers vraagtekens bij
een leven van dagelijks ploe-
teren voor een groot bedrijf,
relatief weinig vrije tijd heb-
ben en sparen voor later, om
dan te gaan ’genieten’. Ge-
nieten is nu!

Marieke en Peter Bier-
man reisden en werkten ja-
renlang vanuit Bali. Met
hun twee kinderen Thijs en
Isa, inmiddels zeven en
drie. Peter heeft een eigen
it-bedrijf en kan zijn werk
overal ter wereld doen. Met

kinderen is
dat weer een
heel aparte
uitdaging:
„Vaak kon-
den we al-
leen werken
als zij slie-

pen, dus ’s middags en ’s
avonds. Dat valt in de tropen
niet altijd mee.”

Inmiddels woont het ge-
zin Bierman weer in Neder-
land. „Uiteindelijk loop je
vast op de leerplicht van de
kinderen. Je kunt voor ho-
meschooling kiezen, maar
dat moet je liggen. Of je kunt
de kinderen op een interna-
tionale school doen, maar
dat kost een kapitaal, al snel
20.000 dollar per kind per
jaar. En dus hebben wij er
twee jaar geleden voor geko-
zen om terug te gaan. Maar
nog steeds vind ik het fan-
tastisch dat wij als gezin zo-
veel jaren samen hebben
doorgebracht, ook nog eens
op prachtige plaatsen over
de hele wereld.”

KLANTEN IN NEDERLAND BEDIENEN VANUIT EEN EXOTISCH OORDDIGI-NOMADEN

’We gaan puur
voor resultaten’

De digitalisering raakt ons hele bestaan. Hoe gaan we daar
mee om, wat zijn de gevaren, hoe ziet de toekomst eruit? Is
een offline leven nog mogelijk? De Telegraaf beantwoordt ko-
mende maand deze vragen. Vandaag gaat het over werken
vanaf het strand van een tropisch oord. Het leven van een digi-
tale nomade lijkt een droombestaan. Maar is dat ook zo?
door Marjolein Schipper

Marieke en Peter Bierman zijn
inmiddels weer terug in Neder-
land. Vanuit het buitenland
werken is niet handig als je
schoolgaande kinderen hebt. 

Annemarie Konijn verhuisde
elke twee weken, maar dat
werd te onrustig. Nu blijft ze
telkens drie maanden op een
plek ergens in het buitenland. 

Op de site Nomadlist.com,
opgezet door de Neder-
lander Pieter Levels, is
een ranglijst te vinden van
geschikte steden wereld-
wijd om ’locatie-onafhan-

kelijk’ te werken. De score
hangt af van zaken als
prijsniveau, de beschik-
baarheid van goed inter-
net en veiligheid. Bali,
Boedapest, Chang Mai,

Bangkok en Berlijn zijn te
vinden in de hoogste
regionen. De site bevat
ook tips en de mogelijk-
heid om contact te leggen
met andere nomaden.

VANUIT HIER KUN JE GOED WERKEN

Thijs van den Haak en zijn vrouw Claudia Tangelder verkochten hun
huis en leiden een zwervend bestaan als ’digi-nomaden’.
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