NIEUWS VAN DE DAG T13

DE TELEGRAAF
DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018

DIGI-NOMADEN KLANTEN IN NEDERLAND BEDIENEN VANUIT EEN EXOTISCH OORD

De wereld als werkplek
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 komende maand deze vragen. Vandaag gaat het over werken
vanaf het strand van een tropisch oord. Het leven van een digitale nomade lijkt een droombestaan. Maar is dat ook zo?
door Marjolein Schipper

Z

e werken op Bali of
vanuit
Bangkok,
kiezen voor een
paar maanden Berlijn of trekken door
Zuid-Amerika. Veel twintigers en dertigers zien tegenwoordig de wereld als hun
werkterrein. Waarom je laptop openklappen op een saai
kantoor in AmstelveenNoord terwijl je precies dezelfde
werkzaamheden
kunt verrichten vanuit een
exotisch oord?
’Digitale nomaden’ Thijs
van den Haak en zijn vrouw
Claudia Tangelder bedachten de naam van hun bedrijf
Alona vier jaar geleden op
Alona Beach op de Filippijnen. Ze zaten twee weken
vast in verband met een orkaan. „We wilden altijd al
voor onszelf starten en hebben daar de knoop doorgehakt. Beiden hadden we
goede banen in de online
marketing en een mooi huis
in Amsterdam, maar tegelijkertijd waren we verslaafd
aan reizen. We besloten dat
we die passie wilden gaan
combineren met ons werk.”
Inmiddels heeft het bedrijf drie personeelsleden
die ook locatie-onafhankelijk werken, de kern van het
bestaan van een digitale nomade. „Ik geloof niet zo in
aanwezigheidsplicht. Leidinggevenden die hun mensen verplichten om van ne-

gen tot vijf achter een bureau te zitten, brrr. Wij gaan
puur voor resultaten, en die
kun je ook behalen als je in
Thailand zit te werken. Beter 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 verzorgt websites en online

marketing voor zo’n zestig
mkb-bedrijven. „In de praktijk zijn we twee tot drie weken in Nederland en vervolgens 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,

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

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

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

om maar een paar voorbeelden te noemen. „Het grappige is dat we deze leefstijl tijdens de weken in Nederland
voortzetten. We hebben immers geen woning meer
hier, dus verblijven via
Airbnb en vrienden in verschillende steden, varierend van Limburg tot en
met Haarlem.”
Leven vanuit je koffer, het
moet je natuurlijk liggen.
Digitale nomade Annemarie
Konijn merkt dat ze verschillende 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 binnen en ontmoet je zoveel
mensen, dat het bijna te veel
gaat worden. Ik kies er nu
voor om drie maanden op

VANUIT HIER KUN JE GOED WERKEN
Op de site Nomadlist.com,
opgezet door de Nederlander Pieter Levels, is
een ranglijst te vinden van
geschikte steden wereldwijd om ’locatie-onafhan-

kelijk’ te werken. De score
hangt af van zaken als
prijsniveau, de beschikbaarheid van goed internet en veiligheid. Bali,
Boedapest, Chang Mai,

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

een plek te blijven, momenteel is dat Mexico, en dan
weer verder te trekken.”
Volgens Konijn, die samen
met Mirjam Denneman de
webshop annex reisblog
’Ikwilmeerreizen’ heeft opgezet, moet deze manier
van leven wel bij je persoonlijkheid passen. „Je moet tegen verandering kunnen en
je snel ergens thuis voelen.
Besluitvaardig zijn, nog zoiets. Als letterlijk alles kan,
wordt het steeds moeilijker

ten veel meer twintigers en
dertigers vraagtekens bij
een leven van dagelijks ploeteren voor een groot bedrijf,
relatief weinig vrije tijd hebben en sparen voor later, om
dan te gaan ’genieten’. Genieten is nu!
Marieke en Peter Bierman reisden en werkten jarenlang 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 konden we alleen werken
als zij sliepen, dus ’s middags en ’s
avonds. Dat valt in de tropen
niet altijd mee.”
Inmiddels woont het gezin Bierman weer in Nederland. „Uiteindelijk loop je
vast op de leerplicht van de
kinderen. Je kunt voor homeschooling kiezen, maar
dat moet je liggen. Of je kunt
de kinderen op een internationale 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 gekozen om terug te gaan. Maar
nog steeds vind ik het fantastisch dat wij als gezin zoveel jaren samen hebben
doorgebracht, ook nog eens
op prachtige plaatsen over
de hele wereld.”

’We gaan puur
voor resultaten’
een beslissing te nemen. Ga
ik morgen verder, ga ik volgende week, blijf ik in dit
land, ga ik naar een andere
continent?
Locatie-onafhankelijk werken is bovendien iets heel anders dan vakantie vieren. Discipline is
een vereiste.”
Velen vragen zich af hoe
deze leefstijl is te bekostigen. Maar als de vaste lasten
van huis en energie wegvallen en er wel gewoon elke
maand geld wordt verdiend
– en er bovendien wordt gekozen 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 Ferris. Volgens deze auteur zet-

