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Boek //

Herken de leugenaar
Ik Weet Dat U Liegt, Job Boersma
en Guus Essers, 19,95 euro

vvvvV

Van Lance Armstrong tot Diede-
rik Stapel: leugenaars zijn fasci-
nerende mensen. Job Boersma
en Guus Essers proberen ons te
leren een leugen in een vroeg
stadium te ontdekken, juist ook
op de werkvloer. Door het kijken
naar micro-expressies in een
gezicht, het herkennen van
bepaald taalgebruik of door
iemand te vragen een levensver-
haal van achter naar voor te
vertellen. Of je er als ongetrainde
leugendetector iets aan hebt is de
vraag, maar alleen het lezen over
het fenomeen is al amusant. Wel
raar dat de schrijvers tussen hun
vele leuke voorbeelden ook een
onderzoekje zetten over vreemd-
gaan, dat mede is verricht door
opperleugenaar Diederik Stapel.
Het is zoals ze in het begin al
schrijven: soms willen we bedot
worden.

Ding //

Geen koffievlekken
Fin Coasters, bit.ly/14nSLRy,
50 euro voor twee onderzetters

vvVVV

Koffie, het is nog belangrijker dan
een goede manager, een collega
om mee te flirten of een soepel
werkend IT-systeem. Je komt er
de dag mee door en het zorgt
ervoor dat je er überhaupt aan
kunt beginnen. Maar er zitten ook
nadelen aan: koffievlekken op het
bureau of contracten bijvoor-
beeld. Die zijn verleden tijd met
een onderzettertje. En het is wel
zo fijn als het ding een tweede
functie heeft. Zo zijn de Fin Coas-
ters gemaakt van hetzelfde mate-
riaal als waarmee je computer
koel wordt gehouden. Er is een
laagje kurk onder geplakt en de
mok hete koffie kan bovenop. De
boel koelt iets sneller af en ook
hier blijft het bureau schoon. Niet
te langzaam drinken, anders
wordt het koud. Helaas achterlijk
duur voor een lelijke onderzetter.

ALEX VAN DER HULST

Digitale nomaden //

Met de laptop als trouwe kameraad werken ze in de meest exo t i s ch e
oorden: de digitale nomaden // Steeds meer freelancers kiezen voor dit
kantoorloze bestaan // Voordeel: ze zitten veel aan het strand

The 4-Hour
Wo r k we e k

n In de bestseller The 4-Hour
Wo r k we e k spoort Timothy
Ferriss de lezer aan om zijn
kantoorbaan te ontvluchten en
zijn eigen levensstijl in te rich-
ten. Ferriss beschrijft hoe je als
ondernemer zo efficiënt mo-
gelijk kunt werken door zoveel
mogelijk uit te besteden en te
automatiseren. Het doel: min-
der werken, meer genieten.

n Met newly rich doelt Ferriss
niet op rijkdom gemeten in
geld, maar rijkdom gemeten in
de tijd die iemand heeft om
leuke dingen te doen. Het
boek van Ferriss werd wereld-
wijd al meer dan één miljoen
keer verkocht.
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Een duik in de zee
en dan een uurtje
achter je laptop
LISETTE WOUTERS

A
ls freelance journalist heb
ik niet veel nodig om te
kunnen werken. Een
laptop, wifi en een geïnspi-

reerde geest zouden moeten volstaan.
Dat brengt mij dan ook naar het Thai-
se ‘bounty- eiland’ Koh Samui, waar
mijn euro’s drie keer zoveel waard
zijn en de temperatuur drie keer zo
hoog uitslaat. Ik ben niet de enige
met dat idee. Regelmatig loop ik er
onder de Thaise zon één tegen het lijf:
een digital nomad. Met de bestseller
The 4-Hour Workweek van Timothy
Ferriss als hun bijbel en hun laptop
als trouwe kameraad aan hun zijde
trekken ze de wereld rond. Ze zijn
niet op vakantie, ze zijn niet op reis.
Dit is hun leven.

Aan het strand van Koh Samui zit
tekstschrijver André Gussekloo (32)
in de schaduw te werken op zijn
laptop. Hij optimaliseert webteksten,
waardoor een site hoger scoort bij
zoekmachines. Vanochtend om zes
uur lag hij al in zee te genieten van de
zonsopgang. „Ik vind het heerlijk om
voor het ontbijt even te gaan zwem-
men. Daarna werk ik tot aan de lunch
en dan is het tijd voor een siësta.”

Sinds november trekt Gussekloo
met vriendin en kat door Thailand.
Waar ter wereld hij zijn Nederlandse
websteksten schrijft, maakt niet uit;
als zijn laptop maar gevoed wordt
met stroom en wifi. Waarom thuis-
b l ij v e n ?

Dat dacht ook reizend koppel Jan
Logjes (31) en Heleen Heezen (31), dat
nu voor een paar maanden in het Viet-
namese Hanoi zit. Daar leven ze iede-
re dag alsof het zondag is. Logjes: „We
staan op zonder wekker, hebben geen
routine en doen waar we zin in heb-
ben.” Na een uitgebreid ontbijt doen
ze hun yogaoefeningen en gaan dan
met laptop naar een koffietentje. „We
werken gemiddeld vier uur per dag,
daarna doen we vaak wat leuks.”

Het stel runt een aantal Nederland-
se websites die ecologische en fairtra-
de producten promoot, ze leven van
de advertentie-inkomsten. „We heb-
ben onze websites zo opgezet dat een
groot deel van onze inkomsten auto-
matisch binnenkomt”, vertelt Hee-
zen.

Op dit moment doen ze alleen
werk wat ze leuk vinden. Heezen:
„We verdienen zo’n 1.500 euro per
maand. Daarvan kunnen we hier le-
ven als koningen, terwijl we er in Ne-
derland een baan bij zouden moeten
zoeken.” Hun euro’s zijn in Vietnam
drie tot vier keer zoveel waard.

Een werkrevolutie

André Gussekloo, Jan Logjes en He-
leen Heezen zijn niet de enigen. Het
aantal Nederlandse digitale nomaden
groeit, zegt Gussekloo. Hij is de
beheerder van werkenvanuithetbui-
tenland.nl, een site voor ‘iedereen die
droomt van een onafhankelijk leven
op een mooie plek’. Hij merkt dat de
interesse groeit, de site heeft inmid-
dels zo’n 1.000 nieuwsbriefabonnees.
We staan aan het begin van een grote
werkrevolutie, zegt Gussekloo. „We r -
ken vanuit het buitenland kan nu al
zo’n zeven jaar omdat er op steeds
meer plekken in de wereld goed
internet is. Maar we staan pas aan het
begin. Veel mensen zijn zich nog niet
bewust van de mogelijkheden of zijn
er nog een beetje huiverig voor.”

Veel reizende internetonderne-
mers werken volgens Gussekloo ech-
ter ‘onder de radar’, wat het lastig
maakt om in te schatten hoeveel
Nederlandse digitale nomaden er op
dit moment zijn. „Het zijn er hooguit
een paar honderd. Maar steeds meer
mensen kennen iemand die het doet
en ik krijg iedere week wel een paar
vragen van Nederlanders die de stap
ook zouden willen zetten.”

Een vakantie in Maleisië twee jaar
geleden vormde voor Gussekloo het
omslagpunt. „Er is hier in Azië overal
internet, het leven is hier spotgoed-
koop, waarom zou ik niet hiervan-
daan werken?” Hij had toen net The
4-Hour Workweek gelezen, een bekend
boek onder digitale nomaden met het
motto Escape 9-5, live anywhere and join
the new rich.

Die ‘digitale nomadenbijbel’ inspi-
reerde ook Jan Logjes en Heleen Hee-
zen. In 2007 richtten ze Eco-
goodies.nl op, een website met de
meest duurzame webwinkels. Het
bleek een succes. Heezen: „Na een
tijdje begonnen we ons te realiseren
dat we er misschien wel van konden
leven. Dat was ongeveer rond de tijd

dat The 4-Hour Workweek u i t k wa m . ”
Sinds augustus 2012 reizen Jan,
Heleen en hun laptops door Cambod-
ja, Laos, Nepal, India, Maleisië, Viet-
nam en Thailand.

Maar ook het leven van een digitale
nomade kent nadelen. Het contact
met vrienden en familie is af en toe
moeilijk, zegt Heezen. En je staat vol-
ledig buiten de maatschappij waarin
je leeft, vertelt Logjes. „Het is verlei-
delijk om in een expat bubble te blij-
ven. Contact met de locals is lastig in
Zuidoost-Azië, vanwege de taalbar-
rière. Ons werk vereist dat contact
ook niet. Het is dus moeilijk om ‘e ch t ’
contact te maken daarbuiten.”

Bovendien valt het contact met de
Nederlandse arbeidsmarkt weg, je
kunt niet zomaar terug. „Wij noemen
onszelf weleens economische vluch-
telingen, omdat we niet terug zouden
kunnen naar Nederland met wat we
nu verdienen”, zegt Logjes lachend.

Digital nomad-baby

Maar op die arbeidsmarkt is sowieso
geen plek meer voor een digitale
nomade, denkt Gussekloo. „Als je als
werknemer blijft denken is het digi-
tale nomadenbestaan niets voor je.
De arbeidsmarkt verliet ik al lang
voordat ik naar Thailand ging, ik ga
nooit meer voor een baas werken.”

Logjes en Heezen wacht een span-
nende tijd: Heleen is zwanger. Bin-
nenkort gaat het stel tijdelijk naar de
Thaise expatstad Chiang Mai om hun
‘digital nomad-baby’ te krijgen.
Heezen: „We willen nu niet terug
naar Nederland. We zijn tevreden
met dit vrije leventje, en een kindje
past daar juist goed bij. We hebben
hier veel meer tijd om er straks inten-
sief mee bezig te zijn.”

Zelf vlieg ik bijna terug naar Ne-
derland, mijn Thaise avontuur is tij-
delijk. Hoe de toekomst van deze drie
nomaden eruitziet, is nog onduide-
lijk. Zullen ze ooit weer in Nederland
gaan wonen? Gussekloo: „M i s s ch i e n
tijdelijk. Als de gezondheid van mijn
ouders erom vraagt of als mijn zus
een kindje krijgt.” Ook voor Jan en
Heleen staan alle opties open, zegt
laatsgenoemde. „Nederland zou ooit
kunnen. Maar het kan ook ieder an-
der land worden.” Kenmerkende taal
voor een hardcore digitale nomade.

n De levensstijl van digitale
nomade is geschikt voor vele
beroepen: zoals webdesigner,
programmeur, schrijver, jour-
nalist, uitgever, fotograaf, ont-
werper, boekhouder, belas-
tingadviseur, liedjesschrijver,
online marketeer, webwinkel
beheerder, kunstenaar, reis-
blogger, coach of consultant.

n Ook als websitebeheerder
of blogger is werken vanuit het
buitenland een mogelijkheid.

Kijk op de website
we rke nva n u i t h e t -
buitenland.nl voor
blogs, interviews en
tips voor werken in het
b u i te n l a n d

Welke beroepen
zijn geschikt?

Heleen Heezen, in Chiang Mai

Jan Logjes, ook in Chiang Mai

André Gussekloo op
‘bount y-eiland’Koh Samui


