
mee. En dan maakt het 
natuurlijk niet uit of je werkt 
vanuit je slaapkamer in 
Lutjebroek of liever met je 
billen in het zand zit op een 
Thais palmstrand. Je bent 
locatieonafhankelijk.
Zie je het al voor je: de dag 
beginnen met een frisse duik 
in de zee, een paar uur 
werken vanuit je hangmat, 
tussendoor een tempel 
bezoeken en de dag afsluiten 
met een cocktail in de 
strandbar? Het is niet 
onmogelijk. Steeds meer 
Nederlanders kiezen voor 
deze levensstijl. Internet-
verbindingen worden 
wereldwijd sneller en beter, 

De naam zegt het al: 
digitale nomaden 
werken online en 

reizen van plek naar plek. Als 
blogger, schrijver, webdesig-
ner of webshopeigenaar draag 
je je kantoor overal met je 

Werken onder palmbomen, reizen  
wanneer je wilt en leven zonder wekker: 
als digitale nomade is je laptop je kantoor. 
Hoe word je zo’n reizende ondernemer? 

COSMO COACHT
Elke maand in Cosmopolitan: 
slimme masterclasses met 
need-to-know tips, zodat jij 
alles uit je leven kunt halen. 
Deze maand: alle info die je 
nodig hebt om een digitale 
nomade te worden en te 
werken én reizen. Waar wil jij 
graag meer over weten? Laat 
het weten via cosmopolitan@
hearst.nl o.v.v. ‘Masterclass’.

laptops worden lichter en 
goedkoper en online tools als 
Skype, Dropbox en Google 
Drive maken het mogelijk om 
moeiteloos samen te werken 
met mensen aan de andere 
kant van de wereld. Wil jij 
ook met je laptop op reis?  
Zo pak je dat aan! 

 EEN DIGITALE BAAN 
Een kantoorbaan is niet 
handig als je de wereld over 
wilt reizen – en niet nodig. 
Start een webwinkel, begin 
een blog, schrijf een boek, 
geef een cursus of word 
webdesigner, journalist, 
fotograaf of grafisch ontwer-
per. Heb je geen digitale 
talenten? Met een opleiding 
of cursus kom je een heel 
eind. Of laat je laptop met 
rust en bedenk hoe je de 
talenten die je wel hebt 
wereldwijd kunt inzetten. 
Verkoop tekeningen op straat, 
geef Engelse les op buiten-
landse basisscholen, bied 
reisfoto’s aan als ansichtkaar-
ten of geef dansles op locatie. 

  SPAREN?  
HOEFT NIET 

We associëren reizen vaak 
met grote bedragen, maar 
voor een leven als digitale 
nomade hoef je niet rijk te 
zijn. Ten eerste ben je niet op 
vakantie maar gewoon aan 
het werk, en ten tweede kun 
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ZOEK BALANS TUSSEN 
WERK EN VAKANTIE: 
TE VEEL WERKEN  
IS EEN VALKUIL

ZO WORD
JE EEN
DIGITALE
NOMADE
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3X INSPIRERENDE 
BLOGS
•   werkenvanuithet- 

buitenland.nl 
Op deze site schrijft  
André Gussekloo, een  
van de eerste Neder-
landse digitale nomaden, 
over alles wat met een  
reizende levensstijl te 
maken heeft. Ook  
interviewt hij andere  
reizende ondernemers.

•  wonderlijkwerken.nl 
De blog van de digitale 
nomaden Steven en Diana 
staat vol inspirerende  
verhalen, video’s en foto’s 
over een nomadische 
levensstijl. Het stel biedt 
ook cursussen en trainin-
gen aan in het buitenland. 

•  suitcase- 
entrepreneur.com 

Natalie Sisson vertrok in 
2006 uit Nieuw-Zeeland 
en sindsdien runt ze rei-
zend haar eigen bedrijf. 
Haar site staat vol met 
blogs, podcasts en artike-
len over haar levensstijl.

je in veel landen met weinig 
geld rondkomen. In het 
Thaise Chiang Mai of het 
Vietnamese Ho Chi Minh 
leef je van achthonderd euro 
per maand als een koningin. 
Je eet er voor een prikkie je 
buik vol, huurt er voor weinig 
geld een ingericht apparte-
ment (schoonmaakster 
inbegrepen) en kunt op elke 
straathoek voor een euro de 
was laten doen. Een giganti-
sche spaarrekening of een 
belachelijk hoge omzet heb je 
dus niet nodig om de wereld 
in te trekken. Wil je het veilig 
aanpakken, begin dan in 
Nederland al met het 
opzetten van je eigen bedrijf, 
bijvoorbeeld naast je vaste 
baan. Is je inkomen stabiel, 
dan ben je klaar om te gaan.

 ALLES MOET WEG 
Digitale nomaden zijn geen 
materialisten. Trek je de 
wereld in met je backpack, 
dan zijn twaalf paar pumps 
en acht paar sneakers out of 
the question. De meeste 
digitale nomaden zeggen voor 
vertrek zelfs hun huis in 
Nederland op, doen hun auto 
weg en verkopen hun spullen. 
Uiteindelijk passen al je 
bezittingen dan in een 
backpack. Zo ben je nergens 
meer van afhankelijk en voel 
je je helemaal vrij. Word je 
een beetje bang van dat 
vooruitzicht? Niets moet. Je 
kunt ook een basis in Neder-
land aanhouden en vanuit 
daar af en toe korte reizen 
maken. 

 SLIM PAKKEN 
Als al je spullen in een 
backpack moeten passen, wat 
neem je dan wel en niet mee? 
Je paspoort en laptop spreken 
voor zich, een e-reader is 
handiger dan een stapel 

boeken en ook een deurstop 
is geen overbodige luxe, 
vooral als je als vrouw alleen 
reist. Daarmee voel je je  
toch net wat veiliger op een  
ho(s)telkamer. Neem niet te 
veel kleding mee; op reis kun 
je lekker shoppen. Een jurk 
en een paar hakken is wel een 
must. Iedere vrouw moet zich 
eens in de zoveel tijd kunnen 
opdoffen en als je maanden-
lang eenvoudig leeft, heb je 
dat nog harder nodig.

 WAARHEEN? 
Als digitale nomade heb je 
maar één ding nodig: wifi. 
Goed internet is gelukkig op 
steeds meer plekken in de 
wereld te vinden. Azië, Zuid-
Amerika en Oost-Europa zijn 
populair onder digitale noma-
den, omdat het mooie en 
goedkope gebieden zijn. Het 
Thaise Chiang Mai staat al 
jaren met stip op nummer 
één. Heb je het wat breder, 
dan kun je ook kiezen voor 
bijvoorbeeld Australië, de VS 
of Europa. In de top tien van 
populairste plaatsen voor 
digitale nomaden staan verder 
Praag in Tsjechië, Hoi An in 
Vietnam, Riga in Letland, 
Davao City in de Filipijnen, 
Bangkok in Thailand, Zagreb 
in Kroatië en Phnom Penh in 
Cambodja.

 TRAVEL SLOW 
Altijd op reis zijn klinkt 
heerlijk, maar pas op: je  

 ZELFDISCIPLINE 
Eigen baas zijn is niet niks.  
Jij bepaalt hoe laat je opstaat, 
hoe laat je op je werk bent 
(lees: achter je laptop kruipt) 
en hoeveel en wanneer je 
werkt. Op reis is dat nog 
moeilijker, want er is zo veel 
te zien en te doen. Zoek dus 
de balans tussen werken en 
vakantie vieren. Te veel 
werken is ook een valkuil:  
je hebt je laptop altijd bij je, 
dus je kunt altijd aan de slag. 
Spreek met jezelf af tot hoe 
laat je gaat werken en ga 
daarna naar buiten, leer 
nieuwe mensen kennen, 

bezoek bezienswaardigheden 
of trakteer jezelf op een 
welverdiende cocktail.

 VRIENDEN MAKEN 
Het klinkt toch een beetje 
eenzaam, zo’n leven als 
digitale nomade. Je mist je 
vrienden en familie in 
Nederland en iedereen die je 
op reis ontmoet, moet je weer 
achterlaten. De oplossing: 
meld je aan bij online 
community’s en netwerken 
waar je andere reizigers en 
digitale nomaden ontmoet, 
zoals de Dynamite Circle en 
Meetup.com. Zo kom je in 

MEER LEZEN?
•  The 4-hour work week, 

Timothy Ferris 
Ook wel de ‘digitale 
nomadenbijbel’, omdat 
zo’n beetje iedere digitale 
nomade dit boek in zijn 
backpack heeft zitten. 
Een manifest voor een 
mobiele levensstijl.
•  Handboek voor wereld-

burgers, Esther Jacobs 
Digitale nomade Esther 
Jacobs vertelt hoe ze een 
wereldburger werd. Ze 
geeft tips en adviezen en 
laat andere digitale  
nomaden aan het woord.

contact met collega-nomaden. 
Zij kunnen je tips geven, 
inspireren of waarschuwen 
voor valkuilen. Maar je kunt 
natuurlijk ook voor de 
gezelligheid afspreken in 
Cambodja, Puerto Rica of 
New York. Zo creëer je een 
reizende vriendenkring.

  WEET WAAR JE  
AAN BEGINT 

Digitale nomade word je niet 
zomaar. Het opzetten van een 
eigen bedrijf kost bloed, 
zweet en tranen. Werken 
onder een palmboom met een 
zonnebril op je neus is niet 
altijd zo fijn als het klinkt.  
Je bent nooit ergens thuis, je 
inkomsten zijn onzeker en 
een dagje shoppen zit er niet 
in, want een backpack kent zo 
zijn grenzen. Daar staat 
tegenover dat je de wereld 
ziet, nieuwe mensen ontmoet 
en zo vrij bent als een vogel. 
Is dit het leven waar jij van 
droomt en wil je er tweehon-
derd procent voor gaan? 
Doen! Heb je vooral zin in 
die hangmat en die cocktail? 
Boek dan gewoon een 
heerlijke zonvakantie. 

moet wel gewoon werken. 
Dat betekent dat je een 
routine moet opbouwen, net 
als thuis. Dat kan lastig zijn 
als je elke week op een 
andere bestemming aankomt 
en telkens weer op zoek moet 
naar de beste werkplek, de 
lekkerste koffie, een fijn 
appartement en leuke 
mensen. Kies daarom voor 
een plek waar je minimaal 
een paar maanden kunt 
blijven. Zo kun je de om-
geving leren kennen en een 
werkritme creëren. Spelen  
de reiskriebels weer op?  
Dan reis je door.
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IN HET THAISE CHIANG 
MAI LEEF JE AL VAN 
800 EURO PER MAAND 
ALS EEN KONINGIN
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