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 WELKOM. 

 

 

Wie droomt er in deze grijze en regenachtige dagen niet van strand, zee en zon? Drink je 
ook liever een cocktail op een romantisch terras in een zonovergoten zuidelijke stad dan 
dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moet werken? 
 
Stel je voor dat dit mogelijk is… 
 
Niet alleen voor 2 weken tijdens je vakantie periode, maar voor 6 maanden, een jaar, of 
zo lang als je wilt! Te mooi om waar te zijn? Niet noodzakelijkerwijs. 
 
De afgelopen jaren is een nieuw soort werknemer ontstaan, namelijk de digital nomad. In 
plaats van te kiezen voor traditioneel kantoorwerk, hebben digitale nomaden een manier 
gevonden om reizen en werk te combineren. Vaak zijn dit freelancers die genieten van de 
voordelen van online werken, precies daar waar ze op dat moment willen zijn. Zo 
vertrekken ze bijvoorbeeld voor een maand naar Boedapest, dan settelen ze zich 6 
maanden in Portugal en vervolgens brengen ze 3 weken door in Berlijn. Dit terwijl ze hun 
werk overal mee naartoe nemen. 
 
Klinkt dat niet super verleidelijk? 
 
Voor ons allereerste virtuele magazine, interviewde wij van Newsletter2Go 15 digitale 
nomaden van over de hele wereld. Doordat ze allemaal zeer verschillende profielen 
hebben, krijg je een goed inzicht van hoe het is om een digital nomad te zijn. Ontdek de 
uitdagingen, de voordelen en lees de vele kleine anekdotes van het dagelijks leven. 
Daarnaast geven we je een heleboel tips en trucs om zelf een nomad te worden! 
 
Benieuwd geworden? Laat je inspireren! 

 

 

✈ ✈ ✈ 
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JULIE VERTELT... 

 

Q: HOE ZIET EEN NORMALE DAG ALS NOMADENFAMILIE ERUIT?  

A: Er is geen routine in het leven van een nomade! Een typische dag: 

 

● Geen wekker, luxe! Ik begin rond 8:30 uur met werken 

● Mijn man en ik zijn afwisselend de schoolleraar voor onze zoon 

● Koffiepauzes zijn vervangen door een duik in het zwembad 

● Op strandbestemmingen eindigen we de dag aan zee 

 

Q: WAAR BEREIDEN TOEKOMSTIGE NOMADENFAMILIES ZICH HET BEST VOOR? 

A: Ten eerste, school. Hoe combineer je dit met de opvoeding? Kies je voor een 

correspondentiecursus, virtuele school of thuisscholing? Of blijf je langer op een plek en 

vind je een temporaire school? 

 

Ten tweede, locatie. Als reizend gezin moet je je aanpassen aan het ritme van je kind. 

Afhankelijk van de leeftijd is dit een meer of minder sterke beperking. Je moet je goed 

kunnen concentreren om te kunnen werken als er kinderen in de buurt zijn. Het 

moeilijkste deel? De beroemde balans tussen werk en privé vinden, maar tevens te 

genieten van de reis als familie.  

 

“Wat heeft het voor zin om een digitale nomade te zijn als je 12 uur 

per dag voor een scherm zit?” 

 
Ten derde, gezondheid. Het is belangrijk om kalm om te gaan met problemen. In 

Frankrijk is de dekking voor gezondheidszorg super, maar een opname in een 

Amerikaans ziekenhuis zonder ziektekostenverzekering garandeert faillissement. 

 

Q: WAT BLEEK TIJDENS HET REIZEN MOEILIJKER DAN GEDACHT? 

A: Een leraar en tegelijkertijd ouder zijn. Ik vertrok vol vertrouwen, want onze zoon is een 

goede leerling, maar het is ingewikkelder dan verwacht. Bij veel families gaat dit goed, 

maar bij ons geeft het de nodige spanning. 

 

Daarnaast fantaseerde ik vooraf dat we heel veel mensen onderweg zouden ontmoeten. 

De eerste maanden hebben we weinig mensen ontmoet. Natuurlijk hebben we dagelijks 

contact met de lokale bevolking, maar uiteindelijk zijn de uitwisselingen altijd hetzelfde. In 

Azië is het moeilijk om een echt gesprek aan te gaan. Plus, als familie ben je minder 

toegankelijk dan wanneer je alleen reist.  

 

Gelukkig worden de ontmoetingen mooier naarmate de maanden voorbij gaan. Op Bali 

hebben we in een maand tijd wel veel mensen ontmoet.  

 

“Onze gemoedstoestand is hierdoor veranderd en onbewust 

moeten we meer openstaan voor anderen.” 

 

 

● Julie, JM en A1 (koosnamen) 

● Frans 

● www.nomadicbernique.com 

● Telewerk 

● Reizen sinds oktober 2017 

● Nu in Singapore 

 

✈ ✈ ✈ 

 

EEN DAG IN MIJN 
LEVEN 

 
• Spanje en Portugal zijn geweldig door de 

aangename sfeer en het klimaat. 

• Chiang Mai is populair onder nomaden door 

de lage onderhoudskosten, vele co-working 

spaces, het lekkere eten en de kwaliteit van 

de wifi en het mobiele netwerk. Een perfecte 

mix van traditie en moderniteit. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

GROOTSTE UITDAGING 
 
“Als freelancer moet je precies weten waar je 

naartoe wilt en wat je hiervoor moet doen. Er 

is altijd iets belangrijks te doen en de grens 

tussen werk en privé wordt bijna onzichtbaar. 

Om effectief te werken moet je echt een time 

management expert zijn.” 
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RICKY VERTELT… 

 
Q: WAAR MOETEN NOMAD FAMILIES ZICH OP VOORBEREIDEN?  

A: Kinderen zijn flexibel, ouders zijn eerder de stressfactor. Verveling en driftbuien heb 

je overal ter wereld. Denk wel over scholing: 

 

1. Thuisonderwijs: Bekijk de informatiebronnen vanuit de staat en online leraren en 

materialen, soms is er zelfs financiering beschikbaar. 

2. Wereldonderwijs: Een vorm van ervaringsleren, dingen met de hand leren zoals je 

ze tegenkomt (denk economie, biologie, geschiedenis). 

3. Ontschooling: Vergelijkbaar met wereldschooling, maar nog minder gericht. Dit is 

geen formele "scholing" omdat de kinderen "altijd" leren. 

4. Lokaal of internationaal onderwijs: Als je 6 maanden of langer op een plek bent, kun 

je je kinderen inschrijven in een openbare of particuliere school, dus internationaal 

onderwijs en studeren op scholen over de hele wereld. 

 

Ook op reis wil je situaties plannen waar kinderen met leeftijdsgenoten kunnen spelen, 

helemaal tijdens bijzondere momenten. Zo vierden wij onze dochter haar verjaardag in 

een weeshuis, zodat ze met andere kinderen was (hier kun je meestal tegen betaling of 

in ruil voor Engelse les verblijven). 

 
Q: WAT VOOR BELANGRIJKE LESSEN LEREN ZE ONDERWEG? 

A: Heel veel! Ze groeien meer open-minded op en ervaren meer dingen “live” dan 

wanneer ze er enkel in de klas over horen. Ze leren veel over cultuur en taal, maar ook 

over het omgaan met diepere problemen zoals armoede. Het is belangrijk om erover te 

praten, maar ze hun eigen conclusie te laten trekken. 

 

De meest memorabele momenten voor onze kinderen waren: 

1. 3-daagse jeep safari in Afrika, waar we de dieren in hun natuurlijke habitat zagen en 

onze kinderen leerden over gevangenschap, wreedheid en jagen. 

2. Met een kano door het Amazone regenwoud in Brazilië. 

3. Een bezoek aan de Machu Picchu in Peru, waar de kinderen kennis maakten met 

de architectuur, Inca’s en Unesco. 

 
Q: WAT IS HET GEHEIM VOOR EEN RELAXED NOMADENBESTAAN? 

A: Neem het leven niet te serieus. Angst of zenuwen zullen je leven overnemen, met 

veel dingen onderweg moet je vrede hebben. Als ik de bus mis, mis ik de bus. Pieker 

niet over de kleine dingen en zie de humor ervan in. 

 

Plus, dankbaarheid. De truc is om te herkennen wanneer je begint te klagen en dat te 

vervangen door een gevoel van waardering. Zeg tegen jezelf: "Ik ben dankbaar voor 

mijn reizen, de kinderen en alle impressies.” Wees bewust en vervang negatief denken 

met een positieve mindset. 

 

 

● Ricky, Anne en hun 3 kinderen 

● Canadian 

● www.daddyblogger.com 

● Digital marketing 

● Nu in Hawaii 

 

✈ ✈ ✈ 

 

GOEDE FAMILIE 
REISBESTEMMINGEN 
 
• Bali, Indonesië 

• Chiang Mai, Thailand 

• San Miguel de Allende, Mexico 

• Medellín, Colombia 

 

Begin in Amerika, Europa, Thailand of 

Indonesië, hier reizen meer families. Zodra je 

aan je nieuwe levensstijl gewend bent geraakt 

kun je lastigere landen kiezen zoals Afrika of 

the Midden-Oosten. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

PRODUCTIVITEITSTIP 

“Maak tijd voor iedereen, inclusief jezelf. 

Moedig elkaars hobby's en interesses aan. 

Plus, schrijf alles op in de kalender — date 

avonden, familietijd, tijd voor jezelf: al deze 

afspraken zijn niet-verhandelbaar.” 
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LINDA VERTELT… 
 

Q: HOE VIND JULLIE DOCHTER HET REIZEN?  

A: Ze is een echte reizigster. Als we vroeger terug kwamen van vakantie dan vroeg 

ze een dag later wanneer we weer gingen. Ze heeft vaste vriendinnen in Nederland 

die we regelmatig zien en verder ontmoet ze heel veel andere kinderen — soms 

houdt ze contact en soms niet. Kinderen leven in het moment en genieten van het 

hier en nu. 

 

Q: HOE GAAT DE HOMESCHOOLING IN ZIJN WERK? 

A: Tess is 5 dus thuisonderwijs is nog makkelijk. Ze leert veel meer dan wat ze op 

school zou leren op deze leeftijd. Zo spreekt ze al meerdere talen door het spelen 

met kinderen uit andere landen. 

 

Als leidraad houden we aan wat een kind in een bepaalde groep zou moeten leren 

op school en of we dit in het spelen kunnen verwerken. Dat gaat heel goed en het 

leren blijft zo leuk, omdat ze er altijd zelf voor kiest. 

 

Q: WELKE LESSEN HEBBEN JULLIE ALS ON-THE-GO FAMILIE 

GELEERD? 
A: Dat de zekerheid waar we ons jarenlang aan vasthielden helemaal geen 

zekerheid was, en we nu net zoveel zekerheid hebben. We gingen bijna failliet 

gingen omdat 2 grote klanten de rekeningen niet konden betalen.  

 

Ik vond dat enger dan nu onderweg een inkomen opbouwen, in onze camper 

kunnen we namelijk heel voordelig leven als het moet. 

 

En natuurlijk de lessen over patronen die je jezelf hebt aangeleerd, van alles wat 

moet. Waarom moet dat eigenlijk en van wie? In Nederland liggen kleine kinderen 

bijvoorbeeld voor 8 uur in bed, hier in Spanje lopen ze om 11 uur nog buiten. Toch 

zijn Spaanse kinderen niet minder gezond, en ze lijken ook gelukkig. De bedtijd 

hangt af van het kind en de omstandigheden. Zo blijkt Tess bijvoorbeeld een 

avondmens. Ook in Nederland sliep ze nooit voor half 10, ook al ging ze vroeg naar 

bed. Hier gaat ze later naar bed en slaapt ze wat langer uit, en daar voelt ze zich 

heerlijk bij.  

 

“Zo zijn er heel veel voorbeelden van dingen waarvan we ons 

afvragen, waarom hebben we dat zo bedacht in de 

maatschappij en waarom doen we dat nog?” 

 

Q: HOE ZIEN JULLIE JEZELF OVER 10 JAAR? 
A: Gelukkig gezond als hecht gezin, vermoedelijk reizend met een vaste base 

camp met een mooie moestuin in de buurt van de zee. 

 

 

 
● Linda, Ted en Tess 

● Nederlands 

● www.wijdoenhetanders.com 

● Online bedrijf 

● Reizen sinds april 2018 

● Nu in Portugal 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ZO BEGONNEN WIJ... 

1. Begroting maken 

2. Plan (aan de muur als visuele inspiratie) 

3. Huis verkopen, meubels in een opslagruimte en 

met de camper op pad 

✈ ✈ ✈ 

 

GOED OM TE REGELEN 

• Briefadres voor verzekeringen (indien je met een 

camper reist) 

• Vrijstelling van leerplicht, inschrijving op 

wereldschool of thuisonderwijs 

• Budgetplan 

• Route uitstippelen 

 

✈ ✈ ✈ 

 

LEVENSVISIE 

“We leven in het hier en nu en maken globale plannen, 

die eigenlijk zelden precies zo gaan als we ze bedacht 

hadden.” 
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 LISSABON, PORTUGAL. 
 
Deze prachtige hoofdstad, gelegen aan de kust in het zonnige zuidwesten van het land, is door de Irish Times 
vernoemd tot "goedkoopste stedentrip bestemming in West-Europa". Niet alleen de prijzen zijn aantrekkelijk, ook de 
knusse straten, surfmogelijkheden en gezellige sfeer maken deze stad perfect voor digital nomads. 
 

VERVOEREN           WONEN    
Grootste vliegveld (LIS) met zowel Ryanair als easyJet vluchten Vanaf € 600 voor een 1/2-kamer appartement 

Vluchten vanaf Amsterdam in maart vanaf € 58 Minder dan € 400 voor een kamer 

Goed OV (metro, bus, tram, zelfs kabelspoorwegen) Kleine stad die prima te voet te doen is 

 
 

 

    NOMAD CHECKLIST 
● Zeer grote digital nomad community 

● Veel Engels sprekende inwoners 

 

  COWORKING 
● Coworklisboa 

● Impact Hub Lisbon 

● LINNK 

 

  MEETUPS 
● Lisbon Digital Nomads 

● Facebook groep 

 
 
 

 
 

HOTSPOTS      
LX Factory is de creatieve hotspot voor artiesten, entrepreneurs met galerijen, boekwinkels en relaxte bars (en 
waarschijnlijk de beste chocoladetaart die je ooit hebt gegeten, van Landeau). 

Foodies galore! In de Mercado de Campo de Ourique food market talloze eettentjes, van Portugees tot sushi. 

Een zomerse namiddag op een dakterras? Ga naar PARK, een rooftop tuin bovenop een parkeergarage. 

Zin om te borrelen en dansen? De Bairro Alto wijk is waar het ‘s avonds te doen is, plus fado muziek! 
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http://www.coworklisboa.pt/en/
https://lisbon.impacthub.net/start
https://www.linnk.us/
https://www.meetup.com/de-DE/Lisbon-Digital-Nomads/
https://www.facebook.com/groups/532696873566509/
http://www.lxfactory.com/PT/welcome/
https://mercadodecampodeourique.pt/
https://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/park.html
https://www.tripsavvy.com/things-to-do-in-bairro-alto-lisbon-4163477


 
 

 

 HANDIGE.  
 HELPERS. 

 
 

THIS IS SO 
APPIC 
 
Een digital nomad spendeert heel wat uren 
geconcentreerd achter een laptop weggedoken. 
Omdat het meeste werk freelance is, is een 
efficiënte werkwijze de sleutel tot meer 
vakantiegeld.  
 
Hoe meer werk je in een uur gedaan krijgt, hoe 
meer projecten je kunt afronden.  
 
Dit zijn onze 10 favoriete apps die je helpen bij het 
organiseren van je freelance taken. 
 
 
 

 
1. ASANA 2. SLACK 3. LASTPASS 4. FOCUS BOOSTER 5. EVERNOTE 

Voor het plannen en 
bijhouden van 
projecten, plus afvinken 
van to-do’s.  

Voor het communiceren 
met cliënten (veel bedrijven 
gebruiken Slack en kunnen 
je zo snel toevoegen) 

Voor het bewaren en 
beschermen van al je 
wachtwoorden op een 
veilige plek. 

Voor opperste 
concentratie door 
gebruik van de 
Pomodoro techniek. 

Voor het noteren van 
nieuwe ideeën, 
inclusief tekst, video en 
afbeeldingen. 

 

6. MINT 7. POCKET 
8. EVERYTHING 
GOOGLE 

9. SPOTTED BY 
LOCALS 

10. ZOOM 

Voor je budget en het 
bijhouden van al je 
uitgaven onderweg. 

Voor het opslaan en 
bookmarken van websites, 
zodat je later op 
interessante artikelen terug 
kunt komen. 

Van maps tot drive — 
de Google producten 
zijn onmisbaar in het 
dagelijks leven van 
digitale nomaden. 

Voor het ontdekken van 
een stad als echte local, 
met reisgidsen van 
lokale inwoners. 

Voor het organiseren 
van video conferences 
met cliënten. 
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EVENEMENTEN 
NAAM DATUM LOCATIE 

Nomad Cruise 6-12 april Meerdere steden 

The Remote Work Summit 16-18 april Online 

DNX Festival 8-9 juni Berlijn, Duitsland 

Nomad Misfits Month Hele maand juni Berlijn, Duitsland 

Freedom X Fest Geheim (waarschijnlijk augustus) Geheim 

Remote Leadership Summit 12-16 september Zadar, Kroatië 

Virtual Working Summit Eind oktober Online 

Nomad City 7-9 november Las Palmas, Gran Canaria 

 
MEETUPS 

NAAM LOCATIE LEDEN 

Codino Barcelona, Spanje + 1400 

Digital Nomads Gran Canaria Gran Canaria, Spanje + 1200 

Budapest Digital Nomads Boedapest, Hongarije + 590 

Lisbon Digital Nomads Lissabon, Portugal + 5000 

 
COWORKING RETREATS 

NAAM LOCATIE DUUR PRIJS 

Remote Connections Kroatië, Boedapest 30 dagen Ongeveer € 2175 

e-Work-Exchange Forcalquier, Frankrijk 5-21 nachten Vanaf € 37 per nacht 

Sun and Co. Mediterrane kust Variabel Vanaf € 20 per nacht 

 

10 

https://www.nomadcruise.com/
https://www.theremoteworksummit.com/
https://www.dnxfestival.de/
https://www.nomadmisfitsmonth.com/
https://freedomxfest.com/
https://www.rebelandconnect.co/remote-leadership-summit-2019
http://virtualworkingsummit.com/
https://www.nomadcity.org/
https://www.codino.co/
https://www.meetup.com/gran-canaria-digital-nomads/
https://www.meetup.com/Budapest-Digital-Nomads-Meetup/
https://www.meetup.com/de-DE/Lisbon-Digital-Nomads/
https://remoteconnections.co/
http://retreats.io/
https://sun-and-co.com/contact-us/


 

FABRICE VERTELT.... 
 
Q: WAT VOOR VERSCHILLENDE SOORTEN NOMADEN ZIJN ER?  

A: Ja, er is een grote diversiteit aan profielen en beroepen. Er zijn 4 groepen die ik 
onderweg vaak tegenkom.  
 
1. Digital nomads die zich bezighouden met e-commerce 
2. Influencers 
3. Infopreneurs 
4. Freelancers 

 
Binnen deze categorieën is er ook veel diversiteit. Het grote verschil bevindt zich in 
het professionele dagelijks leven. 
 
Dan zijn er ook degenen die elke maand van land veranderen en degenen die een 
basis waar ze gedurende het jaar vaak naar terugkeren. Er zijn mensen die aan de 
andere kant van de wereld wonen en mensen die de voorkeur geven aan het 
Franse platteland. Voor ieder wat wils! 
 
Q: WAT IS JOUW GROOTSTE UITDAGING ALS DIGITAL NOMAD? 

A: De eenzaamheid.  
 

“Mijn echte vrienden zijn ver weg en hoewel de communicatie 
onderweg makkelijk is, is het opbouwen van diepe en langdurige 

relaties een uitdaging.” 
 
Na verloop van tijd merk je hoe belangrijk dit soort relaties zijn, omdat het invloed 
heeft op je motivatie en energie — en dus je productiviteit. 
 
 

Q: HOE ZIE JE JEZELF OVER 5 JAAR? 

A: Reizen zal altijd een groot deel van mijn leven zijn, althans in de komende jaren. 
Daarna is het de manier van reizen die ongetwijfeld zal veranderen. Ik maak minder 
lange reizen zoals in het begin en plan meer tijd in om te relaxen. 
 

“Ik ga liever naar een land met een doel, bijvoorbeeld een 
vriendin zien of een conferentie bijwonen.” 

 
Zo woonde ik afgelopen september in Parijs om een evenement voor te bereiden 
dat ik heb gecreëerd: de Digital Nomad Starter. 

 
 
 
 

 

 

● Fabrice 

● Frans 

● www.instinct-voyageur.fr 

● Reisblogger 

● Reist al meer dan 15 jaar 

● Nu in Myanmar 

 

✈ ✈ ✈ 

 

EEN DAG IN MIJN LEVEN 

• Ik werk het grootste deel van de dag thuis, in een 

hotel, coworking ruimte of café — productiviteit is 

een dagelijkse uitdaging. 

• Ik probeer ‘s ochtends het meest te werken, maar 

dit wisselt zich af. 

• Sport is essentieel als digital nomad. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

WERK EN PRIVÉ 
COMBINEREN 
 
“Het reizen zelf is als het ware mijn beroep. Ik zorg 

er daarom voor dat ik ook persoonlijke reizen voor 

mezelf plan. Zo was ik kort geleden bijvoorbeeld in 

Glasgow om een vriendin te zien — op zo'n reis 

werk ik dan weinig tot niet.” 
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JESSICA VERTELT.... 
 

Q: WAT VOOR MINDSET MOET JE HEBBEN ALS DIGITAL NOMAD?  

A: Als je veel alleen reist sta je vaak meer open voor spontaniteit, lokale 
ontmoetingen en ad hoc beslissingen. Je moet flexibel zijn en jezelf gemakkelijk 
kunnen aanpassen aan verschillende situaties. Er gaat regelmatig wel iets mis — 
denk dan in oplossingen en blijf niet te lang in een negatieve bui hangen. Dat wordt 
op de lange termijn erg vermoeiend.  
 
Gun jezelf de tijd om uit te rusten en even lekker niets te doen. 'Thuis' doe je ook niet 
iedere dag iets nieuws of ben je dagenlang op pad: soms heb je een middagje 
bankhangen en films kijken nodig om op te laden.  
 
Veel digital nomads hebben het gevoel dat ze iets mislopen als ze niets doen: ze zijn 
immers op prachtige bestemmingen en voelen de druk om constant op pad te gaan. 
Ik denk dat je met de tijd beter aanvoelt wat voor een dagritme het beste voor je 
werkt.  
 

“Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de levensstijl als 
digital nomad geen eindeloze vakantie is. Een digital nomad is 

geen beroep, maar het zijn vaak freelancers die 
locatie-onafhankelijk aan verschillende opdrachten werken.”  

 
Dat betekent dat er gewoon werk afgerond moet worden. Als er geen werk is en er 
geen geld binnenkomt, is het avontuur snel afgelopen. 
 
 

Q: WAT IS JOUW KIJK OP REGELMATIG REIZEN VS. OP ÉÉN PLEK WONEN? 

A: Als je rondreizend en werken een land wilt verkennen raad ik aan om minimaal 
één week op een plek te blijven. Zo kun je de werkdagen beter combineren met een 
dag/middag vrije tijd, zonder dat je stress krijgt omdat je nog werk moet afronden.  
 
Zelf denk ik dat 2-3 maanden ideaal zijn om een stad en de mensen te leren kennen 
en jezelf echt als een local te voelen. Je kunt beter de work-life balans bewaren en 
de dagen verdelen in werkdagen en vrije dagen om op ontdekkingstocht te gaan.  
 
Bij regelmatig reizen kun je meer zien en dit kan op creatief vlak motiverend werken.  
 
Op één plek wonen is fijn omdat het meer rust biedt: je laat je spullen daar, leert 
mensen voor langere tijd kennen en kunt je beter oriënteren op supermarkten, 
sportscholen en goede restaurants.  
 
Verplaatsen van A naar B kost bovendien meer geld dan dat je van tevoren inschat, 
dus naast de rust is het ook qua budget beter om wat langer op een plek te blijven. 

 

 

● Jessica 

● Nederlands 

● www.cornersoftheworld.nl 

● Schrijver, fotograaf, filmmaker 

● Reist sinds 2014 

● Nu in Portugal 

 

✈ ✈ ✈ 

 

De impulsieve solo reiziger begon ooit in haar 

favoriete land, Spanje, maar heeft nu al meer dan 

22 Europese landen gezien. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

STAPPENPLAN NIEUWE 
STAD 
 
1. Onderzoek eettentjes, slaapplekken, praktische 

dingen zoals prijzen en vervoer en 

bezienswaardigheden 

2. Doe sfeerimpressies op via reisblogs 

3. Contacteer via Instagram lokale bewoners  

4. Maak je bekend met coworking spots 

 

✈ ✈ ✈ 

 

HIER WOON IK GRAAG 

“Mijn favoriete stad is Madrid, maar ook Sevilla, 

San Sebastian en Tel Aviv — gemakkelijk te 

verplaatsen en veel te doen.” 
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http://www.cornersoftheworld.nl/en/
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 BOEDAPEST, HONGARIJE. 
 
Steeds meer digital nomads trekken naar Boedapest. Waarom? De zich steeds ontwikkelende culturele 
scene, mooie architectuur, relaxte spa’s en rijke historie maakt het in deze stad goed vertoeven. De taal is 
even oefenen, maar door velen bestempeld als zeer mooi eenmaal goed uitgesproken. Digitale nomaden 
genieten van het bruisende nachtleven en zonsondergangen bij de Danube rivier, en worden met open 
armen verwelkomd door de grote groep aanwezige expats. 
 

VERVOEREN         WONEN    
Budapest Liszt Ferenc International Airport € 450-1200 voor een eigen woning 

Vluchten vanaf Amsterdam in januari vanaf € 76 Minder dan € 200 voor een kamer 

Maandticket € 27 (metro's, bussen, trams en rivierboten) Prijzen variëren enorm per wijk 

 
 

    NOMAD CHECKLIST 
● Levendige, internationale sfeer 

● Veel coworking mogelijkheden 

● Niet te toeristisch 

● Interessante evenementen 

 

  COWORKING 
● Mosaik 

● LOFFICE 

● KAPTÁR 

 

  MEETUPS 
● Budapest Digital Nomads 

 
 

HOTSPOTS      
Koffie snob? Begin je dag met het beste bakkie pleur in town, bij Fekete. 

Spa’s zijn een must-visit in Boedapest. Een dagje relaxen in Art Nouveau stijl doe je in Gellért Baths. Voor 
Middeleeuwse sferen ga je naar Király Baths. Liever modern badderen? Bezoek Magnolia Day Spa. 

Bij Kisharang Étkezde eet je champignon paprikash, goulash en máglyarakás (lokale lekkernij met appels, 
abrikozenjam en meringue) voor € 2-5. 

Graffitimuren, film screenings en kunst vind je in Szimpla Kert — een pub en cultureel centrum ineen. 
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http://mosaik.space/
http://budapest.lofficecoworking.com/
http://kaptarbudapest.hu/en/
https://www.facebook.com/groups/648464231947085/
http://feketekv.hu/
http://www.gellertbath.hu/
http://en.kiralyfurdo.hu/
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274887-d4313962-Reviews-Magnolia_Day_Spa-Budapest_Central_Hungary.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274887-d2248895-Reviews-Kisharang_Restaurant-Budapest_Central_Hungary.html
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274887-d668397-Reviews-Szimpla_Kert-Budapest_Central_Hungary.html
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JAZZIE EN CHRISTOPHER VERTELLEN.... 
 

Q: JAZZIE, WAT ZIJN JOUW ERVARINGEN ALS REIZEND KOPPEL? 

A: In het begin dacht ik niet dat reizen met z'n tweeën zo anders zou zijn dan alleen 

reizen. Maar hoe meer ik reisde en andere digitale nomaden ontmoette, hoe meer ik me 

realiseerde dat het echt anders is. 

 

Je zorgen zijn anders. Als je op zoek bent naar vrienden, dan reis je anders. Wanneer je 

een partner wilt ontmoeten baseer je de stad wellicht meer op de dating scène. 

 

Mijn man en ik zijn compleet in harmonie met elkaar. Dit maakt het gemakkelijk om 

plaatsen te kiezen: We doen suggesties, zien wat ons "roept" en volgen onze intuïtie. 

 

Ik vraag toekomstige digitale nomaden vaak wat hen tegenhoudt. Voor de meesten is 

het ouder wordende ouders, zorgen over kinderen en/of het feit dat hun echtgenoot niet 

hetzelfde denkt. Wij hadden geluk in dat opzicht. Mijn man stelde het voor, ik heb er een 

paar dagen over nagedacht en toen hebben we onze beslissing genomen. 

 

Ook een ander groot verschil tussen solo en koppel reizigers problemen is de 

eenzaamheid. Ik verlang soms naar die eenzaamheid. Mijn man en ik runnen samen de 

blog en brengen over het algemeen veel tijd samen door! Ik moet ervoor zorgen dat ik 

nog steeds mijn eigen projecten heb. 

 
“De sleutel om samen te blijven is om ruimte voor jezelf te maken. 
Luister naar je intuïtie, doe dingen in je eentje. Doe dingen die je 

leuk vindt en maak een aantal eigen vrienden. Zorg ervoor dat je als 
individu en als koppel gezond bent.” 

 
 

Q: WAT HEEFT JE HET MEEST VERBAASD ALS DIGITAL NOMAD? 

A: Hoeveel mijn kwaliteit van leven omhoog is gegaan! Als je in Amerika woont, leer je 

dat Amerika de beste plek op aarde is. "Waarom zou je ooit ergens anders heen willen 

gaan", zeggen mensen. Je wordt geleerd dat je in het meest ontwikkelde land ter wereld 

woont (spoiler alert, niet waar!). 

 

Voordat ik vertrok, bereidde ik me voor op "ruwheid". Ik nam koude douches, schakelde 

de airconditioner uit en vertelde mijn man dat we zuinigheid moesten oefenen. Dit was 

zo overbodig!  

 
“Elk appartement waar ik ben geweest heeft airco, warm water en was 

verbazingwekkend schoon. Je kunt zoveel meer krijgen voor veel 
minder.” 

 

 

● Jazzie en Christopher 

● Amerikaans 

● www.blackdigitalnomad.com 

● Social media, holistic health en 

graphic design 

● Online bedrijf 

● Reizen sinds 2017 

● Nu in Vietnam 

 

✈ ✈ ✈ 

 

Q&A VOOR JE 
VERHUISD 
 
1. Hoe goed is de wifi?  

2. Wat zijn de visumvereisten? 

3. Hoe is de nomad community? 

 

Eerst boeken we een Airbnb en vanuit daar 

vinden we een onderkomen. In de eerste 

maand leren we over visums en netwerken we 

met andere nomads. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

DIGITAL NOMAD 
MINDSET 
 
“Voor mij draait het allemaal om onthechting 

en flow. Je moet de momenten waarderen, 

leven in het nu, want dat is alles wat je hebt. 

Mensen komen en gaan in je leven en daar 

moet je rekening mee houden, maar begrijp 

ook de kunst van het loslaten.“ 
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JB EN AHN VERTELLEN.... 
 

Q: SAMEN REIZEN, HOE VINDEN JULLIE DAT? 

A: Ik heb niet het gevoel dat er bijzondere uitdagingen zijn. Voorheen gingen we elke 

ochtend naar werk en zagen we elkaar 's avonds weer. De langste "non-stop" periodes 

die we samen doorbrachten waren 2 of 3 weken in de zomervakantie. Met onze huidige 

manier van leven, zijn we constant samen. Dat gaat goed, of niet. Wij reizen nu 2 jaar en 

het gaat nog steeds super! 

 

Q: WAT IS DE GEMAKKELIJKSTE STAD OM ALS NOMAD TE BEGINNEN? 

A: Om te starten als digital nomad hoef je niet per se te reizen. Waarom verander je niet 

van regio en begin je eerst in eigen land? Zo kun je je zonder culturele en taalproblemen 

voorbereiden. 

 

Wij genoten erg van Midden-Europa. Boedapest in Hongarije, Praag in Tsjechië of 

Krakau in Polen zijn prachtige steden die perfect zijn aangepast aan digitale nomaden. 

Het internet werkt zeer goed, de mensen zijn aardig, er zijn geen veiligheidsproblemen, 

veel bezienswaardigheden en bovendien is de levensstandaard relatief goedkoop. 

 

Q: WAT ZIJN JULLIE GROOTSTE UITDAGINGEN? 

A: Het "nomadische" aspect: als je niet droomt van een permanente reis, is het digital 

nomad bestaan niet voor jou. Reis eerst voor langere tijd voordat je je nieuwe leven 

lanceert. Wanneer je na 3 weken vakantie weer naar huis verlangt, past deze levensstijl 

wellicht niet bij je. 

 

Het "digitale" aspect, oftewel het idee dat je een inkomen kunt verdienen door overal te 

werken. Hiervoor zijn vele mogelijkheden beschikbaar, je kunt zelfs werknemer van je 

huidige werkgever blijven. We hebben het geluk dat we in een industrie werken die zich 

goed leent voor telewerken, dit is echter niet voor alle beroepen het geval. 

 

Q: WAT VOOR MINIMUMINKOMEN HEB JE NODIG OM ALS NOMAD TE LEVEN? 

A: In het jaar dat we als digitale nomaden begonnen, hebben we in landen met radicaal 

verschillende onderhoudskosten gewoond. Van Siem Reap in Cambodja waar we 

maandelijks € 600 voor een 3-sterrenhotel betaalden, tot Osaka, Japan waar we een 

klein appartement hadden voor € 1700 per maand. 

 

“Gemiddeld geven we minder uit dan toen we in Parijs woonden, een 

van de duurste steden ter wereld.” 

 

Een voordeel van onze levensstijl is dat we onze woonplaats gebaseerd op ons 

inkomen kunnen kiezen. We kunnen heel comfortabel met twee personen voor € 

1000 euro in Vietnam leven, dat zou in Singapore onmogelijk zijn. 

 

 

● JB en Anh 

● Frans-Vietnamees 

● www.tourdumonde5continents.com 

● SEO en SEA 

● Reizen sinds 2016 

● Nu in Portugal 

 

✈ ✈ ✈ 

 

EXPERT REISTIP 

Reizen in Europa is gemakkelijk omdat het 

heel weinig voorbereiding vereist. Als je 

eenmaal een beetje reiservaring hebt, maakt 

het niet meer zoveel uit waar je settelt. 

Vandaag de dag verhuizen we net zo 

makkelijk een maand naar Tokio als naar 

Turijn. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MINIMALISTISCH 
LEVEN 
 
“Nomade zijn betekent een minimalistischer 

leven met minder comfort tot gevolg. Zo 

werkte ik voorheen op twee grote schermen, 

en nu heb ik alleen een 13" laptop. We 

hebben ook ons sociale leven aanzienlijk 

verminderd en minder contact met onze 

vrienden en families.” 
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JOHN EN JEANET VERTELLEN.... 
 

Q: HOE HEEFT HET SAMEN REIZEN JULLIE RELATIE BEÏNVLOEDT? 

A: We zijn nu 12,5 jaar samen en willen nog minder zonder elkaar zijn. We hebben elkaars 

sterke en zwakke punten beter leren kennen. We slapen door onze verschillende ritmes 

altijd in aparte bedden, en dit werkt goed voor ons. Één weekend per 2 maanden boeken we 

2 villa’s, omdat we onze eigen rust willen hebben. Dan zijn we overdag wel samen, maar 

hebben we ‘s avonds de ruimte. 

 

 

Q: WELKE OBSTAKELS HEBBEN JULLIE SAMEN OVERWONNEN? 

A: Toen we eind 2016 net 2 dagen op reis waren in Bali en in onze droom beland waren, 

kreeg John ineens een inzinking: “Dit is het dan, wil ik dit wel, wat doe ik hier?”. Gelukkig 

was Jeanet al coach, dus hielden we een 3 uur durende sessie. John heeft sindsdien deze 

gevoelens nooit meer gehad. 

 

Met hun bedrijf Lifestyle of Business traint het koppel vakmannen die 

leider willen worden en zo locatie-onafhankelijk kunnen ondernemen. 

 

 

Q: HOE ZIET EEN NORMALE DAG VOOR JULLIE ERUIT? 

A: Je hoeft niet echt een work-life balance te hebben, zolang je maar intens gelukkig bent 

met wat je doet. Er zijn nomaden die veel willen reizen en weinig willen werken, wij willen 

juist het tegenovergestelde. We werken 7 dagen per week, wonen in luxe, exotische huizen 

en vliegen business class. Wij willen een heel groot bedrijf. Sinds John zijn baan heeft 

opgezegd hebben geen vakantie meer genomen, ook al is iedere dag vakantie. 

 

Doorgaans volgen de methode van begrensde vrijheid. We zijn gestructureerd en weten wat 

we in 5 jaar, 1 jaar, 1 week en 1 dag willen bereiken, daardoor plannen we vrije momenten 

— snorkelen of zwemmen met olifanten — goed in.  

 

● Tussen 4-6 uur opstaan 
● Sporten 
● Studeren 
● Ontbijten 
● E-mails beantwoorden 
● Werkblokken plannen  

 

Onze dag is vrij afgebakend, ook qua eetmomenten, maar juist door die routines krijgen we 

veel gedaan en zijn we altijd ontspannen. Deze werkwijze is echt aan te raden, vooral voor 

nieuwe nomaden die met de insteek gaan om meer vakantie te hebben. Na langere tijd is 

het niet handig om altijd in vakantiemodus te zijn. Je moet je ertoe zetten om de een 

werkmodus en structuur te creëren. Wij richten ons op de combinatie veel vrijheid, maar 

hoge ambities. 

 

 

● John en Jeanet 

● Nederlands 

● www.lsob.nl 

● Online shops en coaching 

● Reizen sinds 2015 fulltime 

● Nu even thuis in Nederland 

 

✈ ✈ ✈ 

 

SPECIALE 
MOMENTEN 
 
• In Thailand met olifanten zwemmen 

• Met de familie in Mauritius rotsen 

klimmen en watervallen bezoeken 

• Onderwater duiken met een fiets 

 

✈ ✈ ✈ 

 

MOTIVERENDE TIP 

“Maak het niet al te moeilijk. Maak een 

plan en proefreizen. Wij reisden voor 2-3 

weken naar diverse locaties. Hier vonden 

we uit wat we misten om goed en efficiënt 

te kunnen werken. Maak testritjes en kom 

in actie, als je op de bank blijft zitten 

verandert er niets, dus ga alsjeblieft nu je 

beste leven leven!” 
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https://lsob.nl/


Quote: André Gussekloo 
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http://www.andregussekloo.com/


 

 

 LAS PALMAS, GRAN CANARIA. 
 
De zonnige hoofdstad van Gran Canaria — één van de 7 Canarische Eilanden — ligt aan de westelijke kust van Marokko. 
Het is een mekka voor digital nomads door de gunstige woonkosten, het klimaat — één van de beste ter wereld — het 
bruisende nachtleven en natuurlijk de adembenemende stranden. Playa de las Canteras wordt vaak benoemd tot Europa’s 
beste strand in een stad. 
 

VERVOEREN      WONEN    
1 internationale luchthaven (LPA) € 450-700 voor een eigen woning 

Neem bus 60 voor € 3 naar de stad Vanaf € 200 voor een kamer 

Vluchten vanaf Amsterdam in maart vanaf € 98  

In de stad prima OV en eenvoudig te fietsen  

 
 

    NOMAD CHECKLIST 
● Snelle wifi 

● Veel coworking mogelijkheden 

● Regelmatige meetups 

 

  COWORKING 
● The House 

● La Fábrica 555 

● Coworking Canary Islands 

 

  MEETUPS 
● Nomad Coffee Club 

● Digital Nomads Gran Canaria 

● Facebook groep 

 
 

HOTSPOTS      
Bezoek Deliciosa Marta voor een authentiek Spaans diner (hoofdgerechten tussen € 12-20). 

Proef in Camino al Jamonal de beste jamon van Las Palmas (reservering aan te raden). 

Ook vegans kunnen heerlijk eten in Las Palmas, namelijk bij Zoe Food. 

Franse nomads met heimwee kunnen voor een cocktail terecht in The Eiffel Bar. 

De beste blues en rock hoor je onder het genot van een ijskoud biertje in NYC TAXI Bar. 

Het weekend luidt je in met eclectische (live) muziek in The Paper Club. 
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https://www.the-house.eu/
http://lafabrica555.com/
https://coworkingc.com/
http://restation.co/nomadcoffeeclub
https://www.meetup.com/gran-canaria-digital-nomads/
https://www.facebook.com/groups/201877786658754/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187472-d1672314-Reviews-Deliciosa_Marta-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187472-d3730842-Reviews-Camino_al_Jamonal-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187472-d7129923-Reviews-Zoe_Food-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html
http://www.eiffelbargc.com/
https://www.facebook.com/NYCTAXIRockBar
https://www.facebook.com/thepaperclubcanarias


 

VIKTOR VERTELT.... 
 

Q: ALS ONLINE MARKETING EXPERT, WAT IS JOUW SUCCESRECEPT? 

A: Het op de markt brengen van mijn digitale nomaden levensstijl en het opbouwen van een 

merk eromheen waren een belangrijke factor van mijn succes.  

 

“Social media en geëngageerde volgers is het geheim. Via mijn social 

media heb ik mijn online magazines en producten van klanten kunnen 

promoten.” 

 

Q: HOE KUNNEN ENTREPRENEURS HUN BEDRIJF VERSTERKEN? 

A: Ik zou beginnen met het opbouwen van een sterk social media profiel. Voor B2B kan het 

Linkedin zijn, voor B2C Instagram of Facebook. Het opbouwen van een profiel betekent 

interactie en het betrekken van andere gebruikers. 

 

Vervolgens laat je je vaardigheden zien door kwalitatief hoogstaande (video) content op je 

blog te publiceren. Dit helpt met SEO en organisch verkeer. 

 

Q: HOE START JE ALS DIGITAL NOMAD EEN EIGEN BEDRIJF? 

A: Dit hangt af van waar je vandaan komt, hoeveel inkomsten je binnenhaalt en in welke 

sector je actief bent. Ik kom bijvoorbeeld uit Slowakije, ik betaal belasting in het Verenigd 

Koninkrijk en woon voornamelijk in Spanje. 

 

Kijk naar wat elk land biedt in termen van belastingen en uitkeringen (denk gezondheidszorg 

en pensioenregelingen). Sommige landen hebben misschien hoge belastingen, maar bieden 

goede voordelen en flexibiliteit bij het runnen van een online bedrijf. Sommige landen hebben 

echter hoge belastingen en geen (of lage) voordelen, deze landen wil je liever vermijden! 

 

Er zijn steeds meer opties voor het optimaliseren van belastingregelingen voor digitale 

nomaden beschikbaar. Slimme landen optimaliseren (verlagen) belastingen om 

belastingplichtigen uit het buitenland binnen te halen.  

 

In Georgië bijvoorbeeld, betaal je geen persoonlijke belasting op inkomsten uit het buitenland. 

Ook in Cyprus betaal je geen belasting op dividenden. Maar in beide gevallen moet je een 

woning kopen om daar belastingen in te dienen. 

 

Als je net een bedrijf start, raad ik je aan om te kijken naar landen als: 

● Georgië 
● Dubai 
● Malta 
● Gibraltar 
● Estland 
● Hong Kong 
● Cyprus 

 

 
● Viktor 

● Slowaaks 

● www.travelinglifestyle.net 

● Online marketing 

● Reist sinds 2013 

● Nu in Buenos Aires 

 

✈ ✈ ✈ 

 

VERRASSEND 
“THUIS” 
 
“Ik was verbaasd toen ik mijn thuisbasis 

in Spanje vond. Ik hield van zoveel 

verschillende locaties — Bali, 

Californië, Sydney — maar toen ik in 

Spanje aankwam, wist ik dit mijn plek 

was.” 

 

✈ ✈ ✈ 

 

GOED ADVIES 

Een goede bron voor professioneel 

advies is Nomad Capitalist. 
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http://www.travelinglifestyle.net/
http://nomadcapitalist.com/


 

NICOLE VERTELT.... 
 

Q: HOE GING JE VAN 9-5 NAAR DIGITAL NOMAD? 

A: Ik heb me 2 jaar voorbereidt! Ik zette € 300-400 per maand van mijn salaris opzij, 
verminderde uit eten tot 1 keer per week, had een onderverhuurder en spaarde ongeveer € 
13.000. Ik woonde als expat in Berlijn, dus ik zorgde er ook voor dat mijn immigratiestatus in 
orde was (permanente residentie) voordat ik mijn baan verliet. 
 
Die 2 jaar spendeerde ik aan netwerken, informatie verzamelen, het bezoeken (en hosten) 
van digital nomad meetings en de 7in7co conferentie, het deelnemen aan Facebook groepen 
en het omringen van mijzelf met andere nomads. 
 
Ik startte een community — Queer Women* Digital Nomads — om gelijkgestemden te vinden. 
Ik kocht ook de 5-daagse Virtual Assistant Challenge, die heel nuttig was om mijn 
vaardigheden in kaart te brengen en een overzicht te krijgen van alle technieken en diensten 
die ik zou gebruiken in mijn nieuwe zelfstandige positie. 
 
Ik leerde over zaken als facturen, digitale handtekeningen, boekhoudsoftware, online 
productiviteit timers, contracten voor templates en algemene voorwaarden, enz. 
 
Uiteindelijk kreeg ik via de queer nomaden gemeenschap mijn eerste project op afstand en 
via de 7in7co conferentie scoorde ik een project op Antarctica. 
 
 

Q: WAT IS JOUW GROOTSTE SUCCES TOT DUSVER? 

A: Ik had nooit verwacht dat mijn beste klant van Upwork zou komen! Mijn account was jaren 
inactief en zou worden gedeactiveerd, tenzij ik via Upwork werk kreeg. Ik stuurde 5 
voorstellen voor kleine projecten naar potentiële klanten en kreeg er 2. 
 
Ik denk dat dit een bewijs is van hoe solliciteren naar een baan als je niet wanhopig bent of in 
schaarste zit wonderen kan doen. Ik nam het platform niet serieus en was hierdoor super 
kieskeurig en solide met mijn tarieven. Ik ging ervan uit dat als niemand daar blij mee was en 
mijn account werd gedeactiveerd, dit het niet het einde van de wereld zou zijn. Nu verdien ik 
80% van mijn inkomsten via deze klanten! 
 
 

Q: WAT IS JOUW BESTE ADVIES VOOR NIEUWE NOMADS? 

A: Er is niet één manier om een nomade te zijn, je hoeft geen programmeur te zijn. Remote 
work is uiteindelijk hetzelfde als regulier werk. Je solliciteert voor banen en moet brainstormen 
over wat voor soort werk je wilt doen. 
 
Digitale nomad zijn is voornamelijk mentaliteit. Je moet erin geloven. Sinds kleins af aan leren 
we dat we een bepaalde weg moeten volgen. Hierdoor geloven weinig mensen dat het 
mogelijk is om een digitale nomade te zijn. Wanneer ze een nomad ontmoeten, overtuigen ze 
zichzelf ervan dat die persoon bijzonder is. 
 
Mijn beste advies is om zelfvertrouwen op te bouwen. Netwerken met anderen die dit doen is 
heel belangrijk. Als al je vrienden 9-5 banen hebben en je plannen niet serieus nemen, is het 
moeilijk te geloven dat werken op afstand mogelijk is. Heb je een doel? Zoek mensen die dit 
doel bereikt hebben, luister naar wat ze zeggen, absorbeer de informatie en laat ze je helpen 
om de juiste richting op te gaan. 

 

 

● Nicole 

● Amerikaans 

● www.unsettleddown.com 

● Online bedrijf 

● Vegan food blogger, sales 

funnels en e-mail marketing 

● Reist sinds 2017 

● Nu in Chiang Mai 
 

✈ ✈ ✈ 

 

GOED 
LEERMOMENT 
 
“Voorheen vroeg ik niet waarom een 

klant een desbetreffende software voor 

een project koos. Hierdoor verspilde ik 

tijd  met een software die een klant 

(dacht dat ze) wilde,  maar uiteindelijk 

niet deed wat ze nodig hadden.  

 

Nu beveel ik zelf diensten aan en neem 

ik niet klakkeloos aan dat de klant zelf 

al onderzoek heeft gedaan.” 
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https://www.facebook.com/groups/queerwomennomads/
https://bit.ly/5dayvirtualassistant
http://bit.ly/7in7co
https://unsettleddown.com/


 

 WHAT’S IN.  
 MY BAG?. 

 

 
In vrijwel iedere digital nomad backpack zul je een laptop, draagbare oplader, kabelloze muis, 
speakers, reisboek en slim geselecteerde kledingsets terugvinden. Heb je hierna nog een gaatje 
over? Aan deze super handige gadgets had je misschien nog niet gedacht… 

 

 

 

 1. KOSAN TRAVEL PACK SYSTEM. 
Multifunctioneel, comfortabel, veilig en efficiënt: dat is de Kosan rugzak. 
Draag hem op 5 verschillende manieren en organiseer je items in de vele 
vakken (zoals een mesh vak voor vuile was). 
 
 

  2. GELUIDSREDUCERENDE OORDOPPEN. 

Een digital nomad belandt in allerlei soorten situaties. Soms slaap je 
heerlijk alleen, andere dagen deel je een kamer met 11 andere 
backpackers. Laat je schoonheidsslaap hier niet van afhangen en 
vertrouw op de krachtige QuietOn geluidsreducerende oordoppen. 
 

 
  3. SPRINGTOUW EN RESISTANCE BANDS. 

De wereld rondreizen is intensiever dan je denkt. Met een goede conditie 
verplaats je je een stuk eenvoudiger van A naar B. Twee handige 
hulpmiddelen voor je dagelijks uurtje fitness zijn een springtouw en 
resistance bands, zoals deze complete set van Black Mountain. 
 

 
  4. ICONSPEAK SHIRT. 

Een t-shirt? In principe ja, maar dan één die je in ieder land ter wereld uit 
de brand zal helpen. Met 40 essentiële icoontjes kom je in iedere taal 
goed uit de voeten. Koffie bestellen? Wijs naar het koffiekopje op je 
IconSpeak shirt et voila. 
 

 
  5. BAGAGE TRACKER. 

Wanneer je je hele leven in je backpack mee sjouwt is het een fijn gevoel 
om te weten waar je spullen zich op elk gegeven moment begeven 
(helemaal wanneer deze op het vliegveld per ongeluk zijn kwijtgeraakt). 
De bagage tracker van Trakdot geeft je deze rust. 
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 BOEK REVIEW. 
 

In zijn boek “Becoming a Digital Nomad” duikt schrijver Chris Backe diep in het digitale 
nomadenbestaan. Zijn uitgebreide boek is een heuse starterskit, vol praktische tips en heldere 
informatie. Je leert de persoonlijke verhalen van tientallen creatievelingen wereldwijd kennen, die ieder 
hun 9 tot 5 bestaan opgaven om vrijer te kunnen bewegen. Door middel van opdrachten motiveert 
Chris je om je eigen exit te plannen. 
 
Chris begint zijn boek met een introductie tot het begrip “Digital Nomad”. Over hoe de term 
langzaamaan rond 2007 populairder werd en er nu zelfs al geroepen wordt dat in 2035 1 biljoen 
mensen digital nomad zullen zijn (Pieter Levels). Maar hoe weet je wanneer voor jou het avontuur 
roept? Volgens Chris “is there no such thing as the ‘perfect time,’ but there are often signs it might be 
the right time.” Denk aan je omstandigheden wat betreft je familie, vrienden, baan of gezondheid. 
 
Chris vertelt je in 7 stappen hoe je een digital nomad wordt: 

1. Leer jezelf kennen en weet wat je wil 
2. Maak je wensen duidelijk en weet wat je beperkt 
3. Je inkomen on the road vastleggen 
4. De orde op zaken stellen voordat je vertrekt 
5. Inpakken: wat neem je wel en niet mee 
6. Verhuizen en settelen in je nieuwe omgeving 
7. Genieten van je nieuwe leven! 

 
Iedere stap komt met een eigen hoofdstuk en worksheets. De worksheets zijn veelal diepgaande 
vragen waar je echt even voor moet gaan zitten. Heb je ze eenmaal beantwoord? Dan heb je een veel 
beter beeld van hoe je in elkaar zit en wat je eigenlijk met je leven wilt. Je vindt ook uit of dit bestaan 
wel wat voor jou is (zodat je hier niet achter hoeft te komen nadat je je enkele reis Thailand hebt 
geboekt). 
 
Aan het eind van het boek ben je compleet klaargestoomd voor je nieuwe avontuur. Chris geeft je met 
zijn boek alle informatie die je nodig hebt, plus meer (zoals de eindeloze lijst van handige bronnen). Hij 
heeft in ieder hoofdstuk aan werkelijk alles gedacht, zodat je zelf geen onderzoek meer hoeft te doen. 
Wat ons betreft is dit boek de ultieme handleiding voor iedereen die het digital nomad avontuur wil 
overwegen… 
 
Bestel hier jouw versie van “Becoming a Digital Nomad.”
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MICK VERTELT.... 
 

Q: JE BENT PAS 24 JAAR OUD! HOE IS JOUW AVONTUUR BEGONNEN? 

A: In de voorgaande jaren heb ik vaak bedrijfjes opgezet en ben daar steeds opnieuw weer 

mee gefaald. Deze ervaring had ik nodig om er deze keer een succes van te maken. Ik 

combineerde ondernemerschap met marketing en stuurde een acquisitie e-mail naar een 

paar honderd bedrijven. Dit leverde tal van klanten op. Hierna pakte ik mijn koffers. 

 
“Als je nog nooit een eigen bedrijf hebt gehad of online geld hebt 

verdient, is de stap naar een nomadenbestaan lastig om in één keer te 
zetten.”  

 
Met een goed lopend bedrijf ga je veel relaxter op reis. Iedereen kan het: wees bereid om te 

falen en gebruik doorzettingsvermogen om tegenslagen te incasseren. 

 

Q: ONDERWEG KWAM JE IN EEN DEPRESSIE TERECHT, HOE ERVAARDE JE DIT? 

A: Ik had nog nooit depressie meegemaakt, dus toen dat gebeurde nadat ik al 8 maanden 

als nomad leefde, snapte ik het niet echt. Ik leefde een leven waar velen van dromen, maar 

werd er zelf diep ongelukkig van. En dat onder een palmboom op een strand in 

Zuidoost-Azië. 

 

Zo’n 3 maanden voelde ik mij depressief en heb ik me teruggetrokken. Toen ik eenmaal mijn 

verhaal deelde, bleek dat anderen vaak iets soortgelijks hebben meegemaakt. 

 

Waar de depressie vandaan kwam? Een diep gevoel van onveiligheid. Wanneer ik periodes 

in Nederland was sliep ik op de bank bij een vriend, waardoor ik me tot last voelde. Ik kon 

me niet écht terugtrekken en alle reiservaringen tot me te nemen. Als digital nomad heb ik 

nu al meer meegemaakt dan in mijn hele leven daarvoor, en dat moet je verwerken. Ik dacht 

dat ik altijd op reis moest zijn. Dat bleek een diepere behoefte te zijn, daarom heb ik nu een 

Nederlands verblijf.  

 

Mijn tip is om de tijd te nemen om de wereld te ontdekken. Het mag best rustig aan en is 

echt geen afgang als je een maand “thuis” bent. Vind jouw reis ritme! 

 

Q: HOE ZIET HET IDEALE NOMADEN BESTAAN ER VOOR JOU UIT? 

A: Ik ben nu afgewisseld 1 maand in het buitenland en een paar weken in Nederland. Ideaal: 

het geeft rust en voelt gebalanceerd. 

 

Ik hoeft niet constant iets nieuws te zien: de teller staat nu op 36 landen en dit zal zich nog 

verdubbelen, maar daarna? Er komt een moment dat het maken van nieuwe 

vriendschappen raar voelt als je al zoveel prachtige connecties hebt op andere plekken op 

de wereld. Is het nieuwe altijd beter? 

 

● Mick 

● Nederlands 

● www.demodernenomaden.nl 

● Online marketing en training 

● Reizen sinds 2016 

● Met zijn bus van Nederland naar 

India 

 

✈ ✈ ✈ 

 

IK BEN TROTS OP... 

“Het feit dat ik exact datgene doe wat ik 

wil. Er zijn altijd uitdagingen, maar leven 

op deze manier maakt mij een gelukkig 

mens. Ik ben trots dat ik daarvoor heb 

gekozen en er gewoon voor ben 

gegaan.” 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ON THE ROAD 
DATEN 
 
“Als ik iemand ontmoet ben ik aan het 

begin erg duidelijk over het feit dat ik 

binnen een maand weg kan zijn en 

misschien nooit meer terug kom. Die 

openheid is bij het daten erg belangrijk, 

om onrealistische verwachtingen alvast 

de kop in te drukken.” 
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SIMONA VERTELT.... 
 

Q: HOE ZOU JIJ DIVERSE DIGITAL NOMADS ONDERSCHEIDEN? 

A: Digital nomad is het meest bizarre en moeilijkst te categoriseren "beroep" in de 

moderne wereld. Het definiëren van een beweging geboren op de golf van vrijheid is 

tegenstrijdig. 

 

Er zijn mensen die meer werken dan toen ze op kantoor waren, om een leven waar ze 

altijd al van gedroomd hebben waar te maken. Anderen omarmen een essentiële 

levensstijl qua kosten en het aantal uren dat ze online doorbrengen.  

 

“Er zijn nomaden die vaak verhuizen en anderen die meer 

permanent wonen, nomaden die zichzelf willen ontdekken en 

nomaden die graag gezien willen worden terwijl ze zich overal ter 

wereld vermaken.” 

 

Het is een grote familie verspreid over de hele wereld die elke leeftijd, beroep, 

levensfilosofie en existentieel ritme omarmt. Persoonlijk verblijf ik graag langere 

periodes in elke plaats om de essentie goed te kunnen absorberen en keer ik een paar 

keer per jaar terug naar Italië. Sinds mijn eerste reis naar Thailand zijn mijn behoeften 

nog kleiner geworden. Ik ben minder geïnteresseerd in "dingen" en meer in vrije tijd en 

geliefden. Dit zorgt uiteindelijk voor de behoefte om ergens een "basis" te bouwen. 

 

 

Q: ALS ADMIN VAN EEN DIGITAL NOMAD FACEBOOK GROEP, WAT VOOR 

TOPICS ZIE JE VAKER VOORBIJ KOMEN? 

A: Bij reizende families zie ik vaak praktische problemen zoals school, vaccinaties en 

het ontbreken van kinderartsen. Anderen maken zich meer zorgen over de afwezigheid 

van grootouders, de oordelen en zorgen van dierbaren en een zekere behoefte aan 

stabiliteit. 

 

“Ook de moeilijkheid om bij thuiskomst je geaccepteerd te 

voelen door vrienden of te worden gezien als "de vreemde" zijn 

veelvoorkomende topics, naast het onvermogen om ervaringen 

te delen met vrienden.” 

 

Aan de andere kant zijn digital nomad ouders het erover eens dat er meer voordelen 

dan nadelen zijn, omdat kinderen veel beter in staat zijn dan volwassenen om 

verandering, zoals nieuwe talen en culturen, te omarmen.  

Kinderen hebben geen vooroordelen en de reis zelf leert je veel over de zin van het 

leven. Ik heb geen kinderen, maar ik kan wel zeggen dat een gematigd 

nomadenbestaan en gelukkige ouders perfect is voor de groei van een kind. 

 

 

● Simona 

● Italiaans 

● www.simonacamporesi.it 

● Ghost-, SEO-, creative writing 

● Reist sinds 2014 

● Nu in El Hierro, Canarische Eilanden 

 

✈ ✈ ✈ 

 

ZO REIS IK HET LIEFST 

• Normaal blijf ik telkens een maand, maar 

naar de Canarische Eilanden ga ik meestal 4-5 

maanden. 

• Voor een reis bekijk ik de activiteiten, 

restaurants, café’s met wifi en bijvoorbeeld 

wasserettes. 

• In Airbnb’s controleer ik eerst de wifi snelheid, 

het comfort van de werkplek en de 

stopcontacten. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

DIT VOELT ALS THUIS 

“Je thuis voelen betekent voor mij dat ik mezelf 

ben en ontspannen voel met mezelf en mijn 

omgeving. Samen met mijn partner, familie, 

lieve vrienden. Een paar weken geleden 

kruiste zelfs een speciale kat mijn pad!” 
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 THE DARK SIDE.  
 OF THE ROAD. 

 

 
Het leven van een digitale nomade zit vol prachtige ervaringen, memorabele ontmoetingen en wilde 
avonturen. Nippend aan een mojito werken op het strand? Zeker mogelijk (hoewel de combinatie strand en 
laptop niet altijd even praktisch is). Ondanks dat het nomadenbestaan vaak als de ultieme droom wordt 
verkocht, gaat de levensstijl ook gepaard met tegenslagen en teleurstellingen. Wij vroegen 15 digital 
nomads naar de minder leuke kanten… 
 

 

 EENZAAMHEID. 

Fabrice (instinct-voyageur.fr) 

"De grootste moeilijkheid is eenzaamheid. Je gemeenschap is ver weg en zelfs wanneer het gemakkelijk is om 
nieuwe mensen te ontmoeten, is het opbouwen van langdurige relaties de echte uitdaging." 
 
Kévin (kjourdan.com) 

"De grootste misvatting in het leven van een nomade heeft te maken met menselijke interacties. Het aantal mensen 
dat ik ontmoet compenseert niet altijd het verlies van een paar mensen die ik eerder heel dicht bij me had." 
 
Jessica (wijdoenhetanders.com) 

"Een andere uitdaging is je eigen mentaliteit. Als je rondreist en vrij bent, heb je nog steeds te maken met de 
gevangenis in je eigen hoofd. Een rondreis is dus ook een reis binnenin." 
 
Jazzie (blackdigitalnomad.com) 

"Het komt met het territorium dat je een aantal belangrijke vrienden die je maakt kunt verliezen. Dat is de prijs die 
je moet betalen voor dit geweldige ontdekkingsleven. Daarom focus ik op dankbaar zijn, koesteren van wat ik heb, 
afzien van concrete verplichtingen en meegaan met de stroom." 
 

 

SOS BIJ EENZAAMHEID      
Community: Maak je je eerste reis? Kies voor steden als Boedapest of Las Palmas, waar de nomaden community al 
erg groot is. Hostels zijn perfect om nieuwe mensen te leren kennen. 

Meetups: Ontdek eenmaal aangekomen de diverse meetups en Facebook groepen. In coworking ruimtes vind je snel 
mensen die ook tijdelijk in de stad verblijven. 

Apps: Tegenwoordig zijn er tal van apps voor het maken van nieuwe vrienden, denk aan Backpackr, Eatwith en ja, 
zelfs Tinder. 

Home sweet home: Als digital nomad hoef je niet constant op reis te zijn. Wordt het je even teveel? Plan een reisje 
terug, eet een gehaktbal met gekookte aardappelen en drink een biertje met je beste vrienden. 
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 WORK/LIFE BALANS. 

Julie (nomadicbernique.com) 

"Het moeilijkst? Het vinden van de beruchte balans tussen werk en privé, maar ook te genieten van je reis. Wat heeft het 
voor zin om een digitale nomade te zijn als je twaalf uur per dag naar een scherm staart?" 
 
Jessica (wijdoenhetanders.com) 

"Veel digitale nomaden hebben het gevoel dat ze iets missen als ze niets doen: ze zijn immers op mooie bestemmingen 
en voelen dan snel de druk om voortdurend in beweging te zijn." 
 

 

SOS BIJ EEN VERSTOORDE BALANS    
Organiseer je tijd: Het is verleidelijk om werk en plezier te combineren, maar je zult al snel ontdekken dat het beter is 
om de twee te scheiden. Zorg voor een routine en dwing jezelf om werkblokken in te richten. 

Neem je rust: Neem regelmatig pauzes (na iedere 20 minuten volgens de Pomodoro techniek) en geef jezelf de kans 
om uit te rusten (werk bijvoorbeeld na 8 uur ‘s avonds niet meer). 

Reis op je eigen tempo: Er is genoeg tijd, voel je daarom niet gehaast om de hele wereld te zien. Blijf langer in één 
stad en neem de tijd om de cultuur te proeven, net zolang tot je genoeg hebt van de stad en klaar bent voor de volgende 
bestemming. 
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 E-MAILMARKETING. 
 

Als digitale nomade gebruik je waarschijnlijk verschillende marketing kanalen, zoals social media, video’s en 
betaalde advertenties. Maar gebruik je ook e-mailmarketing? Dit is gegarandeerd het beste kanaal voor 
digitale nomaden. Een kleine investering, uitstekende ROI, handige automatiseringsmogelijkheden en zeer 
efficiënt voor het onderhouden van klantencontact. Met e-mailmarketing kun je heel goed passief geld 
verdienen. 
 
Vooral voor bloggers, coaches en e-commerce eigenaren is e-mailmarketing een must. In dit artikel leggen 
we je precies uit hoe je het best jouw e-mailmarketing aanpakt. 

 
 

 E-MAILMARKETING VOOR BLOGGERS. 

VOORDELEN 

➔ Aantal blogbezoekers vergroten 

➔ Snel nieuwe blogartikelen delen 

➔ Geld verdienen door bv. betaalde samenwerkingen te promoten 

 

De basis van je strategie is een contactenlijst. Om abonnees te verzamelen plaats je op verschillende plekken op je 

blog prominent het aanmeldformulier, bijvoorbeeld in het header- en footerbereik, in de sidebar van het blog 

gedeelte en als pop-up die tevoorschijn komt. Gebruik een double opt-in aanmeldproces zodat je wettelijk niet in de 

problemen komt. Door het aanbieden van een gratis e-book, checklist, whitepaper of andere goodie overtuig je 

lezers sneller om zich aan te melden. Nadat je contacten hebt verzameld kun je beginnen aan je eerste nieuwsbrief.  

 

ENKELE TIPS 

➔ Gebruik een responsive template zodat je e-mail ook op mobiel leesbaar is 

➔ Zorg voor een goede verhouding tussen tekst en beeld (met voldoende witte ruimte) 

➔ Stuur alleen een nieuwsbrief wanneer je relevante inhoud hebt om te delen 

➔ Pas op met spamtermen zoals “gratis lidmaatschap” en “contant geld” 

➔ Zorg in iedere e-mail voor een afmeldlink 

➔ Plaats opvallende call to action buttons die terug naar je blog leiden voor meer bezoekers 

 

Begin met een enkele nieuwsbrief en bouw het langzaam op. Wil je weten hoe vaak je nieuwsbrieven kunt 

versturen? Speel met de frequentie en houd daarbij de afmeldratio in de gaten. Neemt deze toe? Dan verzend je te 

vaak e-mails. Met A/B-testen leer je je publiek het snelst kennen. 
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 E-MAILMARKETING VOOR COACHES. 

VOORDELEN 

➔ Een persoonlijke sales funnel opzetten 

➔ Passief geld verdienen door het promoten van online cursussen 

 

Een sales funnel is een representatie van de klantreis, waarbij de klant diverse fases doorloopt, van Awareness tot 

Action. Stel je hebt een online webinar en wilt deze via e-mailmarketing promoten... 

 

HOE ZET JE EEN SALES FUNNEL OP MET E-MAILMARKETING? 

1. In de eerste e-mail maak je kennis met de lezer en speel je in op een probleem. Waarmee kun jij helpen? 

Maak de lezer vervolgens nieuwsgierig naar de webinar. Maak de aanmelding zo simpel mogelijk (1-3 kliks), 

zodat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden. Bied het liefst ook diverse tijdstippen aan (en let op de 

tijdzones). 

2. In de volgende e-mails volgen de webinar bevestiging, een reminder een dag van tevoren en een e-mail op 

de dag zelf dat de webinar over enkele uren gaat beginnen.  

3. Geef in de webinar voldoende relevante informatie om de kijker te overtuigen van je expertise. Beantwoord 

vragen en bouw een band op. Aan het eind van de webinar kun je een coaching sessie aanbieden of een 

betaalde cursus promoten. Begin met een lage prijs, veel kijkers zullen nog niet bekend zijn met je coaching 

service. 

4. Wanneer kijkers zich eenmaal hebben aangemeld kun je ze met de nieuwe cursus verder overtuigen. Aan 

het eind van deze cursus kun je ze volgens per e-mail wederom een upselling product of service toesturen 

dat ook interessant kan zijn.  

 

Vergeet niet om je e-mails te personaliseren. Coaches moeten een zo persoonlijk mogelijke band met cliënten 

opbouwen, zodat vertrouwen en uiteindelijk een lange-termijn relatie ontstaat. Met e-mailmarketing kun je dit met 

behulp van personalisaties eenvoudig realiseren, zonder klanten één voor één te hoeven mailen. 
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 E-MAILMARKETING VOOR E-COMMERCE. 

VOORDELEN 

➔ Verkoop boosten met e-mails 

➔ Tijd besparen met geautomatiseerde campagnes 

 

E-mailmarketing is een van de beste kanalen om je conversie te verhogen. Je levert je producten letterlijk in de 

inboxen van je klanten, zodat ze kunnen klikken en converteren terwijl ze hun e-mail controleren. 

 

WAT VOOR E-MAILS ZIJN EEN MUST-HAVE VOOR E-COMMERCE? 

● Productinformatie: Nieuwe producten in het assortiment? Geef je lezers een seintje en leidt ze naar je 

website toe met een e-mail waarin je een greep van de nieuwe items toont. 

● Korting: Uit eigen onderzoek blijkt dat 70% van de ondervraagden zich eerder voor een nieuwsbrief 

aanmeldt wanneer ze iets ontvangen, zoals korting. Geef nieuwe abonnees korting op de eerste bestelling, 

hiermee breidt je én je e-maillijst uit én geef je de lezer meer reden om een aankoop te doen (helemaal 

wanneer de voucher niet oneindig geldig is). 

● Automatische transactie mails: Een aankoopbevestiging na de bestelling? En wanneer het pakket verzonden 

is? Met transactiemails worden deze automatisch voor je verzonden. Door de technische opzet met behulp 

van een API kun je hiervoor het best een programmeur inhuren 

● Verlaten winkelwagen: Iedere dag bezoeken mensen je webshop, snuffelen ze rond en leggen ze producten 

in de virtuele winkelwagen. Niet iedereen rond de bestelling echter daadwerkelijk af. Een verlaten 

winkelwagen campagne herinnert de bezoeker aan de producten. 
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CHRIS VERTELT.... 
 

Q: WAT IS DE SLEUTEL TOT HET STARTEN VAN JE NOMADENBESTAAN? 

A: Begrijp eerst waarom je iets wilt, dit helpt je om dezelfde fouten te vermijden die je 

eerder hebt gemaakt en laat je inzien welke dingen je wilt veranderen. In mijn boek 

begin ik met een opdracht om een momentopname te maken van waar je bent en wat 

je wilt veranderen. Het is het langste werkblad in het boek, maar ook de belangrijkste. 

 

Wanneer je het gevoel hebt dat je het hebt verknoeid, of tijd of geld hebt verspild, kun 

je mentaal voorkomen dat je die fout weer maakt. Deze aanpak moet je als digitale 

nomade constant hebben. Je verandert namelijk letterlijk je hele leven — waar en hoe 

je werkt, voor wie je werkt, wanneer je opstaat, enzovoort. 

 

“Het is bijna alsof je je hersenen opnieuw formatteert. Veel van je 

oude patronen zijn gebaseerd op je vorige manier van leven, 

deze moeten worden doorbroken.” 

 

Ik ben ervan overtuigd dat je als digitale nomade bijna alles wat je hartje begeert kunt 

nastreven. Hiervoor moet je jezelf bevrijden van enkele obstakels die het moeilijker 

maken, maar dit werk loont zich! Het oude gezegde is nog steeds van toepassing: “Als 

je niet weet waar je naartoe gaat, zal elke weg je daarheen leiden.” 

 

 

Q: WAT ADVIES ZOU JE EEN NIEUWE NOMAD GEVEN? 

A: Digitale nomaden zijn op een reis zonder einddatum, zonder bestemming en zonder 

plaats waar ze "eindigen". Het gaat daarom dus echt om de reis, niet om de 

bestemming.  

 

Je bepaalt je eigen succes en zodra je het doel bereikt, kies je een volgend doel om 

naar te streven. 

 

“Daarnaast is het goed om te erkennen dat er nomaden van alle 

leeftijden, vormen, nationaliteiten, seksuele geaardheden, 

kleuren en situaties bestaan.” 

 

Als je op het punt staat om te zeggen: "Oh, ik kan geen nomade zijn, ik ben ..." bedenk 

dan dat iemand met jouw antwoord waarschijnlijk al als nomade leeft. Het is voor 

iedereen mogelijk! 

 

 

● Chris 

● Amerikaans 

● www.becomingadigitalnomad.com 

● Schrijver en leraar Engels 

● Reist sinds 2008 

● Nu in Istanboel 

 

✈ ✈ ✈ 

 

Chris belandde eerst in Seoul als leraar, en 

reisde daarna naar Thailand, Noord-Afrika, 

West-Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en 

Oost-Europa. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

BOEK REVIEW 

Lees meer over Chris zijn boek "Becoming a 

Digital Nomad" op pagina 24. 

 

✈ ✈ ✈ 

 

DIGITAL NOMAD 
BETEKENT 
 
“In één woord, vrijheid. Als een zin: het 

vermogen om mijn leven te leiden, op mijn 

voorwaarden, zonder de lasten van cultuur, 

familie, maatschappij, enz..“ 
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KEVIN VERTELT.... 
 

Q: WAT IS JOUW KIJK OP HET DIGITALE NOMADENBESTAAN? 

A: De nomadische levensstijl heeft diverse doelen, zoals: 

● Simpeler leven 

● Eigen grenzen verleggen 

● Comfortzone overschrijden door continu nieuwe plekken te ontdekken 

● Persoonlijke ontwikkeling nastreven 

 

Veel digitale nomaden voelen zich meer aangetrokken tot het woord "digitaal" dan het begrip 

nomadisme. Echter, het woord nomad bestond voor digitaal. Momenteel is het een trend, bijna een 

sociale status op zich. Toch blijft de volledige expressie een combinatie van deze twee begrippen. 

 

“Je kunt de digitale versie "besturen", maar het is onmogelijk om 

hetzelfde te doen met nomadisme.” 

 

Je kunt digitaal op je computer aanleren — het nomadisme niet. De een heeft controle nodig, de 

ander moet volledig ervaren worden.  

 

Als je niet klaar bent om los te laten, ben je niet klaar om de volledige expressie te omarmen. Het 

belangrijkste van dit beroep is dat je het met jezelf eens bent en onderweg tot bloei komt. En dat 

komt vanaf binnenin. 

 

 

Q: WAT IS MINDER LEUK AAN DIT LEVEN? 

A: De grootste teleurstellingen in het leven van een nomade hebben te maken met de mens. 

De overvloed aan mensen die dagelijks mijn pad doorkruisen compenseren niet altijd het 

gebrek aan één of enkele mensen waar ik vroeger heel close mee was. 

 

Het heeft me veel jaren gekost voordat ik dit kon identificeren. Ik beschouw het als een les. Ik 

hecht nu nog meer waarde aan de mensen die ik ontmoet, maar vooral aan degenenen die 

altijd al deel uitmaakten van mijn leven. 

 

 

Q: HOE GA JE OM MET HEIMWEE? 

A: Ga terug zodra de noodzaak zich voordoet, zonder het als een mislukking te zien! Ik reis 

meerdere keren per jaar terug naar Frankrijk om mijn vrienden en familie te zien. Telkens 

wanneer ik mijn batterijen moet opladen, accepteer ik het en neem ik een vliegtuig terug! Om 

die reden heb ik geïnvesteerd in een huis in Frankrijk. Dit is mijn basis, een plek waar ik het 

leuk vind om mijn batterijen op te laden, zonder schaamte en dichtbij mensen die mij willen 

ontvangen. 

 
● Kévin 

● Frans 

● www.kjourdan.com 

● Online marketing en 

coaching 

● Reist sinds 2014 

● Nu in Frankrijk 
 

✈ ✈ ✈ 

 

EEN TYPISCHE 
DAG 
 
1. Opstaan, stretchen, sporten, lezen 

en mediteren 

2. Werken tot de middag 

3. Vrije tijd zoals wandelen, vrienden, 

sport, films of juist niets 

 

✈ ✈ ✈ 

 

FAVORIETE 
STEDEN 
 
• Bali voor beginnende nomaden door 

de grote expat community 

• Berlijn voor de cultuur 

• Boedapest voor de lage kosten 

• Barcelona voor het strand 

• Lissabon voor de gemeenschap 
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DENISE VERTELT.... 
 

Q: WAT ZIJN 3 DINGEN DIE BEGINNENDE NOMADS MOETEN WETEN? 

● Zorg er als freelancer voor dat je alleen met gerenommeerde klanten werkt of vraag om 

een voorafbetaling. Het is super frustrerend (en niet eens zo ongewoon) om je geld na te 

jagen omdat klanten verdwijnen of blijven "vergeten" te betalen. 

● Zie thuiswerk als een normale kantoorbaan. Als je slaapt, niet doucht en de hele dag op de 

bank blijft hangen, dan krijg je waarschijnlijk niet veel werk voor elkaar. 

● Weet wat je waard bent. Werkgevers denken vaak dat werknemers op afstand goedkoper 

zijn, maar je inspanning en prestaties zijn hetzelfde, overal ter wereld. Zorg ervoor dat je 

betaald krijgt voor je vaardigheden en ervaring. 

 

Q: WAT IS HET GROOTSTE VERSCHIL TUSSEN 9-5 EN FREELANCE? 

A: Ik heb niet bewust besloten om freelancer te worden. Ik besloot om te stoppen met mijn 

corporate job omdat ik er niet gelukkig van werd. Ik nam mijn spaargeld en ging op reis, in de 

veronderstelling dat ik onderweg zou uitzoeken wat ik echt wilde. 

 

Via Facebook zag ik een vacature voor een freelance content schrijver op afstand. Nadat ik 

was aangenomen en begon te werken realiseerde ik me dat van de onafhankelijkheid en 

vrijheid die remote work zich meebrengt houd.  

 

“Waarom zou ik op zoek gaan naar een "normale" baan als een baan 

op afstand de rekeningen net zo goed betaalt en mij zo gelukkig 

maakt? Hierna ging ik fulltime werken.” 

 

Mijn advies? Als freelancer moet je er mentaal en financieel op voorbereid zijn dat het lastig is 

om goed betalende klanten te vinden wanneer je nog geen reputatie of portfolio hebt. Het kan 

erg deprimerend zijn om te beseffen dat je niet genoeg vaardigheden hebt, niet goed genoeg 

bent in het verkopen van je service, of dat er veel concurrenten zijn die tegen een fractie van 

je tarieven werken. Je moet zelfverzekerd en positief zijn en spaargeld hebben om deze eerste 

fase te overleven, want waarschijnlijk zul je nog niet genoeg verdienen om je kosten te 

dekken. 

 

Q: WELKE UPSKILL OR CROSS-SKILL TIPS HEB JE VOOR NOMADS? 

A: Als je net begint en geen groot budget hebt, dan zijn YouTube en Facebook (groepen) 

super platforms om nieuwe vaardigheden te leren. Als je wilt investeren in cursussen, is 

Udemy een mooi platform. 

 

Je leert ook door dingen te doen. Wil je social media management aanbieden? Maak dan 

social media accounts aan en test verschillende strategieën. Toekomstige online shop 

managers kunnen een e-commerce opzetten en deze gebruiken als een speeltuin om 

vaardigheden te verbeteren en te leren wat het beste werkt. 

 

 

● Denise 

● Amerikaans 

● www.digitalnomadsoul.com 

● Content creator, virtual 

assistant en vertaler 

● Reist sinds enkele jaren 

● Nu in Lissabon, Portugal 

 

 

✈ ✈ ✈ 

 

EEN TYPISCHE DAG 

1. Opstaan en dan joggen, yoga of 

mediteren 

2. Douchen en privé e-mails en social 

media controleren 

3. Paar uur voor klanten werken 

4. Lange strandwandeling of de stad 

verkennen 

5. Werken tot ‘s avonds 

6. Uit eten of met vrienden zijn 

7. Aan diverse projecten werken 
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 VISUMS IN EUROPA. 
 

Visums kunnen een groot obstakel zijn voor digitale nomaden. Want hoe werkt het nou eigenlijk? En wat zijn 
de regels binnen Europa? Wij zetten alles op een rijtje en leggen je precies uit wat lastige termen als 
“Schengenzone” en “Europese Economische Ruimte” betekenen. 

 
 

 DE EUROPESE UNIE. 

De EU is een economische en douane-unie en de 28 lidstaten staan bekend als "gedeeltelijke politieke integratie". 
 

 
 

 DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE. 

De EER  bevat één enkele markt en bestaat uit de 28 EU-lidstaten, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het lijkt 
op de EU, maar dan zonder de "gedeeltelijke politieke integratie". 
 

 

 DE SCHENGENZONE. 

De Schengenzone regelt visums, immigratie en grenscontrole van reizigers. Het beleid wordt bepaald door de EU, 
hoewel sommige EU-landen niet meedoen. Alle EER-landen en Zwitserland doen wel mee. 
 
Voor digitale nomaden zonder EU-paspoort is de Schengenzone belangrijk als je naar Europa komt. De nieuwste 
EU-leden — Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus — bevinden zich nog niet in de Schengenzone, maar zullen zich 
wel toevoegen. 
 
 
 

 EER BURGERS + ZWITSERLAND. 

Als EER-burger mag je in een ander land binnen de EER en Zwitserland wonen, werken en reizen, zonder speciale 
toestemming. Het is nog niet bekend wat gaat veranderen voor burgers van het Verenigd Koninkrijk die in de EER 
verblijven. 
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 NIET-EER BURGERS: SCHENGEN ANNEX II LANDEN. 

Schengenlanden Annex II burgers hebben geen visum nodig om naar EER-landen te reizen. Zij mogen in totaal 90 
dagen in een periode van 180 dagen in de Schengenzone zonder visum doorbrengen. 
 
Let op: Meerdere intredes kunnen het moeilijk maken — de 180 dagen worden niet geteld vanaf de eerste aankomst, 
maar vanaf de huidige dag. Je moet dus terugrekenen naar de laatste 180 dagen en ervoor zorgen dat je in deze 
periode niet langer dan 90 dagen in een Schengenland bent geweest. Met deze Schengenvisum calculator weet je hoe 
lang je binnen de Schengenzone kunt verblijven. 

 

 NIET-EER BURGERS: SCHENGEN ANNEX I LANDEN. 

Als je geen EER-burger of Annex I burger bent, heb je wel een visum voor kort verblijf nodig om de 
Schengenzone binnen te komen. Op de Schengenvisum hulp pagina vind je meer informatie. 
 
➜ De kort verblijf Schengenvisums zijn maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen geldig. 
➜ Reizigers moeten dit visum voor vertrek aanvragen. 
➜ Reizigers moeten dit visum aanvragen in het land waar ze de meeste tijd willen doorbrengen. 
➜ Er zijn verschillende soorten visums voor kort verblijf, o.a. enkel-, dubbel- en meervoudig visum. 

 
 

 
© Wikimedia Commons door Alinor 

 
→  Schengenzone-landen 

→  Andere landen die aangesloten zijn bij de EU (Denemarken kan bv. een Schengenvisum voor Groenland afgeven) 

→  EU-landen met onafhankelijke visumregels 

→  Schengen Annex II landen die een visum voor 90 van 180 dagen kunnen verstrekken 

→  Schengen Annex I landen die een visum voor de intrede nodig hebben 

→  Schengen Annex II landen die een visum nodig hebben voor een doorreis door de Schengenzone 

 

Let op: Hoewel het Verenigd Koninkrijk niet in de Schengenzone ligt, hebben Britse burgers met het recht van verblijf in het VK en 
burgers van de Britse overzeese gebieden die verbonden zijn met Gibraltar onbeperkte toegang tot het gebied. 
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 EEN WORKAROUND VOOR NIET-EER BURGERS. 

Als je heen en weer reist tussen de Schengenzone, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, kun je technisch gezien een heel 
jaar vullen als je uit een land komt dat toegang heeft tot al de eerder genoemde plaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Amerikaanse en Canadese inwoners. 
 

 
  

 
 
+ +  
 
 

  IERLAND          SCHENGEN   VERENIGD KONINKRIJK 
     3 maanden  3 maanden      6 maanden 

 
 

Let op: Wees voorzichtig met deze workaround. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld een strikt beleid om te 
voorkomen dat mensen erheen verhuizen zonder officiële registratie. Bekijk hiervoor de Visit Guidance handleiding 
gepubliceerd door Home Office. 
 
 

 TIPS VOOR REIZEN DOOR DE SCHENGENZONE. 

➜ Zorg er altijd voor dat je paspoort is afgestempeld wanneer je de Schengenzone binnenkomt en verlaat.  
➜ Zorg dat je altijd beleefd blijft, ook wanneer de grenswachter dit niet doet. 
➜ Wees eerlijk met de grenswachters in het Verenigd Koninkrijk en Ierland over hoe lang je van plan bent te blijven. Als 
ze in je paspoort noteren dat je twee weken verblijft, maar uiteindelijk zes maanden blijft, ziet dat er slecht uit. 
 
 

 HET ESTSE ALTERNATIEF: DIGITAL NOMAD VISUM. 

Estland is het eerste land waar het digitale nomadenbestaan wordt aangemoedigd met hun digitale nomaden visum. Niet 
verwonderlijk, want ze begeven zich al enige tijd op het digitale snijvlak. In 2014 kondigden zij al hun e-residency 
programma aan, waarmee mensen kunnen profiteren van het feit dat ze in Estland wonen zonder dat ze daadwerkelijk 
naar het land hoeven te verhuizen. Momenteel heeft Estland zo’n 45.000 “e-inwoners.” 
 
Met het nieuwe digitale nomaden visum hoopt het land nu ook nieuwe “fysieke” inwoners aan te trekken. Wat dit visum 
inhoud? Op de daadwerkelijke details moeten we nog even wachten. In 2019 worden de officiële voorschriften 
gepubliceerd, tot die tijd weten we al dat digitale nomaden tot 1 jaar verblijfsrecht kunnen krijgen (plus de 3 maanden in 
de Schengenzone). Estland hoopt hiermee zo’n 1400 locatie-onafhankelijke werkers aan te trekken. 
 
Tip: In dit artikel lees je meer over het digitale nomaden visum. 
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WANNEER BEGIN JIJ AAN JE AVONTUUR? 
 

Dit magazine is gemaakt door Newsletter2Go. 
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