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Enkhuizen ■ Joost van Tongeren
komt uit een reislustig gezin. Met
Oud en Nieuw zijn al zijn broers
en zussen op een ander continent.
Dus dat de 34-jarige Enkhuizer nu
samen met vriendin Anne Sophie
(33) en zoon Tuur (2) het leven van
een digitale nomade uitprobeert
verbaast niemand.

Op het moment van het inter-
view op afstand staat de camper
van het reislustige stel bij Foz in
Galicië, op het meest noordweste-
lijke puntje van Spanje. Een groene
provincie, uitzichten met bergen,
rotsachtige kliffen en baaien. Maar
ook, voor het eerst sinds hun reis
begin oktober startte, met veel
regen. ,,Dat is voor ons dus aanpas-
sen want we waren ingericht op
het buitenleven.’’

Zo kan het gebeuren dat de één
in de digitale werkmodus zit, ter-
wijl de ander een nieuwsgierige
peuter moet zien te vermaken in
een kleine ruimte. ,,Dan vragen we
ons wel eens af waarom we zoveel
moeite doen voor ons leven hier.’’

Vrijheid
Lang duurt dat afvragen niet. Wel-
bewust hebben ze ervoor gekozen
om te leven in vrijheid, met een
baan op afstand. ,,Op een gegeven
moment beseften we ons dat we
wilden blijven reizen zonder steeds
te moeten sappelen of je baan op te
zeggen. We willen ons leven inde-
len hoe we dat zelf willen. We
merken dat we reizend meer posi-
tieve energie ervaren, van de na-
tuur, van de omgeving, van de
mensen die we ontmoeten.’’

Ze zijn niet de enige, dat ervaren
ze ook. Ze zijn op weg naar Portu-
gal, het mekka van de digitale
nomade. ,,We hebben begrepen dat
dat helemaal ingesteld is op deze
manier van leven. Sowieso ontmoe-
ten we onderweg mensen die ook
voor deze levenswijze kiezen en
doen daardoor ervaring op.’’

Ze hebben 2,5 jaar gedaan over
de voorbereidingen. En dat betrof
niet alleen de uit 1998 stammende
camper van 7,20 meter, die ze ge-
kocht en ingericht hebben als leef-
plek, slaapplek, peuterverblijf én
kantoor, en van binnen en buiten
leren kennen. Net als het verhuren
van hun huis en het regelen van
het leven onderweg. Ook hebben
ze bewust gezocht naar een baan
die ze op afstand konden aanhou-
den.

Notariskantoor
En gevonden. Sterker nog: Joost
werkt momenteel op het admini-
stratiekantoor van zijn schoonva-
der Rob Bakker uit Andijk, die de
proef aan wilde gaan met een
werknemer op afstand. Door mid-
del van een online boekhoudpro-
gramma ondersteunt hij de klan-
ten van Rob. Anne Sophie werkt op
een notariskantoor met dezelfde
instelling. ,,Ook daar - in een best
traditionele wereld - is dit hele-
maal nieuw.’’

Vijf maanden blijven ze in eerste
instantie weg, een periode waarin
ze door Europa trekken om te zien
of het reizend en werkend leven
brengt wat iedereen er van ver-
wachtte. Vooral de laatste maanden
voorbereiding waren pittig. ,,Ik
zag mijn vrienden nauwelijks, er
moest zoveel geregeld worden. En
soms zaken die heel anders lopen.’’

Zo stak hij veel energie in een

onderzoek naar stroom en wifi, een
router en antenne. ,,Dan blijk je
ineens duizend miljoen opties te
hebben. Welke is het beste en voor-
al: betrouwbaar? Je wilt niet in
gesprek met een klant ineens weg-
vallen.’’ In de praktijk bleek dat in
alle gevallen - of ze nou in een
stadje stonden of buiten in de
natuur - het werken met de tele-
foon als hotspot. ,,Zelfs hoog in de
Pyreneeën redden we het daarmee,
zo grappig.’’

Hotspot
Ze hebben een extra telefoon mee,
juist voor die hotspot. En stroom
kun je op een camping halen, maar
vaak verkiezen ze de stilte van de

natuur. ,,Daarom hebben we een
hele grote accu in de camper gezet
en zonnepanelen. Als de accu vol is
kun je hem drie dagen fulltime
gebruiken mét koelkast, licht en
dubbel beeldscherm. Ik ben inmid-
dels een volleerd elektricien.’’

Ze hebben een tank met honderd
liter water aan boord, maar nemen
vaak genoeg een douche op de
camping of gaan lekker zwemmen
om op te frissen. ,,Je moet overal
bij nadenken vooraf. De camper
mocht ’maar’ 3450 kilo wegen, dus
die wil je niet helemaal volstou-
wen. We hebben twee kledingkast-
jes en een hangkast. Je neemt ge-
woon weinig mee. Voor Tuur heb-
ben we een soort plastic Mickey

Mousepak, lelijk maar efficiënt. Je
veegt alles er zo af.’’ 

Onderweg kom je hobbels tegen,
zoals overal in het leven. Joost
heeft net een noise cancelling
headset aangeschaft. Want een
meeting houden in zijn mini kan-
toor, terwijl Tuur een paar meter
verderop slaapt blijkt in de best
gehorige camper soms een klusje.
Het wonen en werken in een kleine
ruimte én een peuter opvoeden
biedt een uitdaging. Tuur blijkt
ontwapenend en open onderweg.
,,Hij praat met iedereen.’’

Ze werken drie dagen in de week
en dat zijn pittige dagen van zes
uur ’s ochtends tot tien uur ’s
avonds. ,,We werken dan ieder in

shifts van acht uur per dag heel
intensief, terwijl de ander met
Tuur is. Daarnaast hebben we vier
dagen vrij waarin we reizen, een
nieuwe plek zoeken, ervaringen
opdoen.’’

De eindbestemming voor nu is
Marokko, maar ze zijn soepel. Zo
zijn ze onderweg langer in de
Pyreneeën gebleven en blijkt de
Noord Spaanse kust prachtig. Bij
Gibraltar steken ze over, maar ze
gaan in ieder geval naar Portugal,
waar Lissabon de hotspot is van de
digitale nomade. ,,Hier kom je
soms niemand tegen, geniet je van
de natuur. We overnachten soms in
een wildpark, en soms kiezen we
bewust voor een stadje met een

wasserette.’’ Voor nu kiezen ze
ervoor om na vijf maanden terug te
keren in Nederland. Voor die perio-
de is hun huis in Enkhuizen ver-
huurd. Misschien dat ze iets huren
en dan weer vertrekken, misschien
vertrekken ze iedere winter - ’de
zomers hier bevallen ons wel’- ze
weten het nog niet.

,,Tot nu toe bevalt het uitste-
kend. Het is een mooie manier van
leven, waarin werk en leven in
balans zijn, hoewel het soms best
een uitdaging is: je hebt toch klan-
ten die op je bouwen, je moet wel
je werk kunnen doen. We moeten
aan de buitenwereld bewijzen dat
dit werkt, maar onszelf ook besef-
fen dat we reizen, dat we niet van

hot naar her hoeven te vliegen,
maar gewoon ergens langer kun-
nen blijven om te genieten. We
willen niet per se allerlei reisdoelen
aftikken, maar wel nieuwe cultuur
opsnuiven.’’

Hoe ze dat doen als Tuur leer-
plichtig is, of eventueel met een
tweede kind, daar denken ze nog
niet over na. ,,Dat kan lastiger zijn,
dat zie ik aan mijn zus en haar
gezin. En natuurlijk, als internet
het niet doet, of als Tuur de hele
tijd aan het huilen is, dan vragen
we ons wel eens een moment af of
het dit allemaal wel waard is. Maar
als je dan om je heen kijkt, dan
weet je meteen dat het dat wel
degelijk is.’’

OP REIS Joost en Anne Sophie trekken als digital nomads Europa door

Werken, om te
genieten van een
leven in vrijheid
Reislustig waren ze altijd al. Maar telkens moesten ze weer terug om te werken
en geld te verdienen voor weer een reis. Wat als ze gewoon door konden trek-
ken en onderweg werken? Joost en Anne Sophie werden digitale nomaden.
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Joost op zijn in de caravan ingerichte werkplek. FOTO’S AANGELEVERD

Anne Sophie en Joost met Tuur voor de caravan. Samen genieten in de bergen. Genieten van fraaie vergezichten tijdens de reis door Europa. Joost en Tuur samen op het strand. Met z’n drieën in de bergen. 
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Digitale nomaden
Digitale nomaden zijn mensen
die het internet gebruiken om
hun werk locatieonafhankelijk
te kunnen doen. Ze kiezen voor
een ’nomadisch’ bestaan door
veel te reizen en op die manier
gebruik te maken van hun
flexibele manier van werken en
geld verdienen. Ze kunnen hun
werk dus doen op elke locatie
die ze verkiezen.


