
HOE JE VANAF JE LAPTOP 

EEN MAANDELIJKS INKOMEN 

VAN 2500 EURO KUNT VERDIENEN

Linda de Pagter

Digital Nomad



Voorwoord

Voordat je verder leest, even een klein voorwoord. 

Dit boek is bedoelt voor mensen die net beginnen als 
digitale nomaden of zich nog aan het oriënteren zijn. Dit 

boek laat je manieren zien om een online bedrijf te starten. 

We delen alles wat we weten en hebben meer boeken en 
workshops om jou verder te helpen bij het opstarten van je 
eigen online bedrijf. Neem contact met ons op als je daar 

meer informatie over wilt.



Samen met onze dochter Tess en onze kat Eowyn reizen we door 
Europa in onze camper. We hebben in maart 2018 ons huis in 
Nederland verkocht en onze offline werkzaamheden losgelaten.

Nu verdienen we ons geld met online werkzaamheden. Onze 
werktijden bepalen we zelf. Meestal werken we vroeg in de ochtend 
of in de avond als onze dochter ligt te slapen.

De rest van onze tijd spenderen we aan reizen en andere leuke 
dingen doen met elkaar en andere leuke mensen.

Ondertussen zijn we al heel wat andere mensen tegengekomen, die 
hetzelfde pad hebben gekozen als wij en allemaal genieten ze van 
het leven. Voor ons een reden om te delen wat we weten, zodat 
andere mensen ook hun dromen kunnen gaan verwezenlijken. Lees 
je mee?
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Aangenaam, 
wij zijn Ted en Linda

Als het goed is heb je dit boekje gevonden op onze website www.wijdoenhetanders.com en 
ken je ons al. Mocht dat niet zo zijn, dan stellen we ons graag even aan je voor:

http://www.wijdoenhetanders.com
http://www.wijdoenhetanders.com


INLEIDING

Voor veel mensen is wat wij 
doen nog een droom. In alle 
vrijheid rondreizen en je geld 
online verdienen vanaf de 
mooiste plekken op aarde. Wij 
bewijzen iedere dag dat deze 
droom realiseerbaar is, ook als 
je een gezin hebt. Omdat veel 
mensen niet weten hoe ze het 
moeten aanpakken, zijn we 
begonnen met het schrijven 
van ebooks en workshops. Zo 
kan iedereen zijn of haar 
droom realiseren.

Om zonder zorgen te kunnen 
rondreizen in een camper 
zoals wij dat doen, is 2500 
euro per maand een prettig 
bedrag om van te leven. Het 

kan goedkoper en het kan ook een heel stuk 
duurder. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als 
je zelf wilt. Beslis voor jezelf wat voor jou een 
comfortabel bedrag is om van te leven. Houdt 
daarbij rekening met wat je aan vaste lasten 
hebt. 

Verkoop je, net als wij, alles en ga je in een 
camper leven? Of hou je misschien je huis aan 
en heb je daar nog kosten aan? Misschien heb je 
juist inkomsten uit je woning, omdat je je huis 
verhuurt zolang je op reis bent. Voordat je gaat 
beginnen, maak voor jezelf een rekensommetje 
van wat je per maand wilt gaan verdienen, zodat 
je een uitgangspunt hebt waar je naar toe kunt 
werken. 

Als je wilt gaan starten als digital nomad dan 
moet je niet besparen op de kosten voor je 
werkuitrusting. Als je goede spullen en tools 
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aanschaft, dan gaat je dat straks heel veel tijd en geld besparen. 
Gelukkig heb je niet veel nodig, maar het is wel belangrijk dat je 
basisuitrusting van goede kwaliteit is.

Zorg ervoor dat je minimaal een goede en snelle laptop hebt, waar jij 
prettig mee kunt werken. Zelf werk ik met een Macbook air. Ik weet 
het: Macbooks zijn niet goedkoop in de aanschaf, maar je kunt ze ook 
refurbished kopen en dat scheelt je veel geld. Het voordeel van een 
Macbook is, dat hij nauwelijks veroudert en dat je er dus veel langer 
mee kunt doen. Bovendien houdt hij zijn waarde, dus als je eens wat 
nieuws wilt, krijg je er nog een goed bedrag voor terug.

Een goede laptop vraagt om goede WiFi. Op je reis kun je op 
verschillende manieren zorgen voor goede WiFi. Wij zorgen dat we 
regelmatig op plekken zijn waar we goede WiFi hebben, zodat we 
overal ter wereld kunnen werken aan ons online bedrijf. In nood 
kunnen we terugvallen op het telefoonabonnement van Ted waar 
60Gb data op zit, ruim voldoende om af en toe even op aan te 
haken.

Als je nog niet weet waar je moet beginnen met je online business 
dan is het goed om je daarin te laten begeleiden. 

Je kunt ervoor kiezen om met een coach of een consultant te 
werken, die weet wat je moet doen om een online bedrijf op te 
starten. Of je kunt een workshop doen, waarbij je stap voor stap 
wordt begeleid. Wat je ook kiest, kies altijd voor iemand die heeft 
gedaan wat jij wilt gaan doen, zodat je zeker weet dat je de juiste 
begeleiding krijgt. En ja, wij kunnen je zeker ook begeleiden als je dat 
zou willen.
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We helpen je graag met het mogelijk maken van jouw droomreis. Je vind ons op wijdoenhetanders.com. 
Je kunt ook een berichtje voor ons achterlaten op Facebook.. 



VRAAG JEZELF AF:

1. Waar ben ik goed in?

2. Wat vind ik leuk om te doen?

3. Heb ik een specialisme?

4. Hoe handig ben ik met een laptop?

5. Heb ik de mogelijkheid om me als freelancer te verhuren? 

6. En zo ja, wat voor diensten kan ik dan aanbieden?

HOOFDSTUK 1

DE MOGELIJKHEDEN
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Als je als digital nomad aan de slag wilt, dan heb je verschillende 
mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Er is tegenwoordig zoveel wat 
je online kunt doen, dat je misschien door de bomen het bos niet 
meer ziet. Daarom is het handiger om jezelf een aantal dingen af te 
vragen voordat je aan de slag gaat.
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Wil je eens brainstormen met iemand over jouw toekomst als digital nomad? Wij helpen je graag op 
weg. Stuur een mailtje naar info@wijdoenhetanders.com of  bel Linda op +31 (0)6 25093274

WAT DACHT JE VAN:

1. Virtual assistent

2. Klantencontact via chat

3. Teksten schrijven

4. Webdesign

5. Grafisch ontwerp 

6. Database management

7. Online lesgeven

8. Marketing & Sales

9. Online winkel

10. Investeren

Veel mensen vinden het nog niet zo makkelijk om voor zichzelf te ontdekken 
waar ze goed in zijn en vaak al helemaal niet wat ze echt leuk zouden vinden om 
te doen. Om meer helderheid te krijgen, zou je eens aan je vrienden en 
bekenden kunnen vragen hoe ze jou zien en wat volgens hen jouw kwaliteiten 
zijn. Grote kans dat je dingen te horen krijgt, waar je zelf nog helemaal niet aan 
gedacht had. En wie weet wat dat voor mooie ideeën te weeg kan brengen.

Om je vast op een idee te geven van de mogelijkheden, noem ik vast wat dingen 
op.

mailto:info@wijdoenhetanders.com
mailto:info@wijdoenhetanders.com


Steeds meer (online) bedrijven zoeken online assistentes. Zij 
begrijpen dat mensen niet meer locatie afhankelijk willen werken en 
heel veel werk kan je prima op afstand doen. Denk hierbij aan 
administratieve werkzaamheden, telefoondiensten en het onder-
houden van social media kanalen bijvoorbeeld.

Een vriendin van ons heeft een online secretarieel bedrijf. Ze doet nu 
nog een deel van de werkzaamheden offline, zoals vergaderingen. 
Ook dat gaat ze binnenkort online doen. Ze heeft een huis gekocht in 
Hongarije en wil graag haar online bedrijf vanuit daar voortzetten.

Aangezien steeds meer mensen een online bedrijf opstarten, is er 
ook steeds meer vraag naar virtuele assistenten. Een mooie kans dus 
als je administratief onderlegd bent of als je goed bent in online 
werkzaamheden, zoals social media en website beheer.

Als het je leuk lijkt om als virtual assistent aan de slag te gaan, dan kun 
je je vast oriënteren op de mogelijkheden. Op VA platform 
bijvoorbeeld worden bedrijven en virtuele assistenten bij elkaar 
gebracht. Klik hier om te bezoeken.
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Virtual assistent

https://www.va-platform.nl/?affiliates=7
https://www.va-platform.nl/?affiliates=7
https://www.va-platform.nl/?affiliates=7
https://www.va-platform.nl/?affiliates=7


Je hebt het vast wel eens gezien op een website. Meestal rechts 
onderin hangt er dan een chatboxje, waar je met medewerkers van 
het bedrijf kunt chatten. Steeds vaker zitten hier mensen achter, die 
op afstand voor het bedrijf werken. Het leuke is dat je hier vaak zelf je 

uren kunt bepalen, binnen de kaders van het bedrijf waarvoor je 
werkt uiteraard. 

Als je meerdere talen spreekt dan heb je direct een voorsprong, want 
dan kun je ook aan de slag voor internationale bedrijven die klanten 
hebben uit verschillende landen.

Overigens zijn er ook bedrijven die chat operators zoeken voor 
erotische diensten, dus het kan zijn dat je wat van dat soort bedrijven 
tegen komt als je op zoek gaat.
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Klantencontact via chat



Houd je van schrijven, dan kun je op freelance basis teksten schrijven 
voor bedrijven. Young Capital heeft bijvoorbeeld een doorlopende 
vacature voor tekstschrijvers. Je kunt daarop solliciteren en dan kun je 
worden opgenomen in de pool van schrijvers. Als je leuk schrijft kun 
je regelmatig opdrachten binnen halen.

En wat dacht je van boeken schrijven? Tegenwoordig stelt dat niet 
meer zoveel voor. Zo hoef je bijvoorbeeld je boek niet meer op 
papier uit te geven. Veel mensen publiceren uitsluitend ebooks, wat 
papier spaart en ook kosten voor publicatie. Er zijn zelfs mensen die 
een online business hebben in ebooks.

Wat ook leuk is om te doen, is een eigen blog starten over een 
onderwerp waar je veel van weet en waar animo voor is. Je kunt het 
tegenwoordig zo gek niet bedenken of je kunt erover schrijven. 
Informatie waar mensen echt iets aan hebben is de sleutel en kun je 
daar iets in betekenen, dan moedig ik je zeker aan om te gaan 
schrijven.

Is een eigen blog nog een brug te ver, dan kun je er ook voor kiezen 
om te gaan gastbloggen of op een platform te gaan bloggen zoals 
infonu. 

Naast zelf schrijven, kun je er ook nog voor kiezen om als redacteur 
aan de slag te gaan. In de rol van redacteur kun je teksten van 
anderen nalopen. Dit is iets waar heel veel online bedrijven behoefte 
aan hebben.
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Teksten schrijven



Websites ontwerpen en ontwikkelen zijn ook typische werkzaam-
heden die je locatie onafhankelijk kunt uitvoeren. Hier heb je wel wat 
technische kennis voor nodig en natuurlijk inschattingsvermogen, om 
te weten waar je aan begint als je een opdracht aanneemt.

Veel mensen denken dat alleen een beetje kennis van Wordpress 
genoeg is om websites te kunnen maken, maar vaak loop je dan toch 

tegen beperkingen aan als je aan de slag gaat voor klanten. De meeste 
klanten willen net iets meer dan een informatieve pagina en dan kun 
je lelijk vast lopen in je werkzaamheden. 

Mocht je niet over voldoende technische kennis beschikken, maar wel 
graag websites willen bouwen voor mensen, dan zou je ervoor 
kunnen kiezen om samen te werken met mensen die meer 
diepgaande kennis hebben dan jij. Dat doen wij zelf ook.

Een van onze online diensten is het bouwen van websites voor online 
ondernemers. En hoewel wij zelf wel over technische kennis 
beschikken, werken wij toch samen met programmeurs en grafisch 
ontwerpers, zodat we ook de meer gespecialiseerde opdrachten 
kunnen uitvoeren voor onze klanten.
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Webdesign



Zoals ik al schreef werken we zelf veel samen met grafisch ontwer-
pers. Als je goed bent in grafisch ontwerp, dan kun je daar, net als met 
webdesign, een goede boterham mee verdienen. Zeker in de wereld 
van digitale nomaden en andere kleine zelfstandigen, is altijd behoefte 
aan iemand die meester is in beeldbewerking. 

Beeldbewerkingsprogramma’s als Photoshop zijn zo uitgebreid dat het 
tijd kost om ze onder de knie te krijgen. Als jij met dit soort 
programma’s kunt werken, dan heb je een groot voordeel. Overigens 
kun je ook geld verdienen als je met andere programma’s van Adobe 
kunt werken.
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Grafisch ontwerp



Een van onze vrienden in Nederland is meester in AWS (Amazon 
Web Services). AWS is het grootste public cloud platform ter wereld. 
Met AWS kunnen organisaties snelle, flexibele IT-omgevingen 
opbouwen zonder dat ze vooraf hoeven te investeren. Ze betalen 
voor wat ze gebruiken.

Volgens onze vriend zijn er veel te weinig mensen met goede kennis 
van AWS en kun je direct aan de slag voor een goed salaris als je er 
wel kennis van hebt. Omdat mensen niet te vinden zijn en 
werkzaamheden ook op afstand kunnen worden uitgevoerd, kun je 
hier als digitale nomade ook mee aan de slag. 

Microsoft heeft een vergelijkbaar product dat Azure heet en ook als 
je daar kennis van hebt kun je zo aan de slag.

Uiteraard kun je in cloud computing ook je eigen online bedrijf 
starten.  Je kunt bijvoorbeeld de wat kleinere bedrijven ruimte in de 
cloud aanbieden voor een x bedrag per maand.

Als je een beetje technisch onderlegd bent, is het niet zo heel moeilijk 
om dit onder de knie te krijgen. Zowel Amazon als Microsoft bieden 
verschillende opleidingen aan, die je ook vanuit je eigen omgeving 
kunt volgen.

12

Database management



Mocht jij nou bijvoorbeeld al een wizard zijn op het gebied van cloud 
computing, dan kun je natuurlijk ook je eigen online cursussen maken, 
waar andere potentiële wizards aan kunnen deelnemen. En dit kun je 
natuurlijk op heel veel gebieden doen. Ga eens na waar jij echt goed 
in bent en waar je andere mensen iets over zou kunnen leren. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of er is interesse voor. En dat hoef je echt 
niet in de IT te zoeken.

DE 5 GEBIEDEN WAAR ALTIJD WERK IN IS, ZIJN:

1. Gezondheid
2. Geld verdienen
3. Zelfverbetering
4. Relaties
5. Hobbies  

Dus ben je bijvoorbeeld goed in breien, dan kun je daar les in geven 
of je kunt mensen leren hoe ze zonder patroon een mooie trui uit de 
winkel kunnen na breien. Wie deze bizz begint moet mij even een 
mailtje sturen, want ik wil heel graag een trui van een vriendin na 
breien :-)

Een online cursus is vrij eenvoudig te bouwen en je kunt het zo mooi 
maken als je zelf wilt. Als je nog niet veel budget hebt, dan kun je 
starten met een cursus via email bijvoorbeeld. Heb je meer budget, 
dan kun je een een back office (laten) bouwen waar je klanten 
kunnen inloggen op hun cursussen.

13

Online lesgeven



De meeste mensen die een website hebben zijn niet goed in 
marketing en sales. Veel van deze mensen zijn fantastisch in wat ze 
doen, maar zichzelf en hun bizz verkopen dat is een heel andere tak 
van sport. Ze lopen daar vaak compleet in vast.

Heel veel mensen durven ook niet meer te investeren in marketing 
en sales omdat de resultaten vaak uitblijven. Er zijn heel veel mensen 
die claimen goed te zijn in deze twee vakken, maar in de praktijk blijkt 
dat vaak tegen te vallen, met alle gevolgen van dien.

Overigens is marketing iets heel anders dan sales en het zou zomaar 
kunnen dat jij wel goed bent in marketing en niet in sales of 
andersom. Waar je wel goed in bent, daar kun je een business van 
maken. Zeker als je je basisvergoeding laag houdt en een hogere 
commissie vraagt. Zo hebben bedrijven met potentie de kans om 
voor een laag bedrag hun bedrijf in de markt te zetten en pluk jij de 
vruchten samen met hen. Als je hiervoor kiest is het voor jou 
natuurlijk wel belangrijk om kritisch te zijn naar de bedrijven waar je 
mee in zee gaat. Je moet dan zelf ook een goed gevoel hebben bij het 
product of de dienst die je in de markt gaat zetten voor je klant.

Wij zijn overigens nog op zoek naar een goede verkoper, dus wil jij hierin 
gaan starten, neem dan contact met ons op.
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Marketing & Sales



Voor een digitale nomade is een online winkel met fysieke producten 
niet de beste keuze, omdat je dan te maken hebt met voorraden. Het 
kan wel, maar dan moet je iemand hebben die voor jou de spullen wil 
versturen, terwijl jij aan het rondreizen bent.

Een winkel in digitale producten kan natuurlijk wel, die hoef je immers 
alleen digitaal te versturen. Zo zou je bijvoorbeeld ebooks kunnen 
schrijven en verkopen. Wat ook kan is dat je producten van andere 
aanbieders gaat verkopen, bijvoorbeeld via affiliatie marketing. Met 
affiliate marketing kun je zowel digitale als fysieke producten 
verkopen.

Een andere optie is drop shipping. Steeds meer leveranciers werken 
met drop shipping. Het idee van drop shipping is dat je producten 
aanbiedt op je website die de leverancier rechtstreeks naar jouw 
klanten verstuurt. Op die manier heb je niet te maken met 
voorraden. Kies wel zorgvuldig je leveranciers uit en ga bijvoorbeeld 
geen rotzooi uit China verkopen waar mensen maanden op moeten 
wachten.
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Online winkel



Heb je nog geen idee wat voor bedrijf je zou willen starten, maar heb 
je wel wat geld om te investeren, dan is dat een optie om te bekijken. 
Door geld te investeren dat je niet direct nodig hebt, kun je voor 
jezelf een passief inkomen opbouwen.

Investeren is niet geheel risicovrij en daarom is het belangrijk om je 
goed te laten informeren over de mogelijkheden en wat de 
bijbehorende risico’s zijn. Je kunt dan voor jezelf afwegen welk risico 
voor jou comfortabel voelt en voor welk bedrag. 

Ted en ik hebben een aantal investeringen lopen voor de lange 
termijn. Wij geloven dat onze pensioenen geen zekerheid bieden en 
hebben daarom gekozen om het heft in eigen hand te nemen, zodat 
we straks een appeltje voor de dorst hebben.

Wil je meer weten over onze investeringen, voel je dan vrij om 
contact met ons op te nemen via info@wijdoenhetanders.com
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Investeren

mailto:info@wijdoenhetanders.com
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HOOFDSTUK 2

DIRECT AAN DE SLAG
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Als je graag als digitale nomade wilt gaan werken, dan hoef je natuurlijk 
niet te wachten. Je kunt prima je bedrijf opstarten naast je baan. In je 
vrije tijd kun je vast beginnen met bepalen waar je mee aan de slag 
wilt. Misschien kun je vast starten met een eigen blog, waar je later 
producten aan kunt toevoegen bijvoorbeeld.

Zelfs als je maar een half uurtje per dag te besteden hebt, dan kun je 
al een goede start maken met het opzetten van je eigen bedrijf.

Heb je werkelijk geen idee waar je moet beginnen, dan hebben wij iets 
leuks voor je. Je kunt meedoen met de 30 daagse challenge om je 
eigen online bedrijf op te starten. Als je hieraan mee doet, krijg je van 
ons een jaar gratis hosting met domeinnaam, wordpress en een mooi 
thema om je website in te maken. Als je de challenge volledig 
doorloopt, heb je na 30 dagen de basis voor je bedrijf gelegd en kun je 
aan de slag. Lijkt dit je wat? Bel dan Linda op +31 625093274 of mail 
even naar info@wijdoenhetanders.com

mailto:info@wijdoenhetanders.com
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HOOFDSTUK 3

SAMENWERKEN
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Als digitale nomade werk je veel op afstand en dan heb je niet altijd 
andere mensen om je heen. Wij werken veel samen met andere 
digitale nomaden en mensen die van huis uit werken. Dat is prettig, 
want zo kunnen we eventuele uitdagingen met andere experts 
bespreken.

In Lissabon was ik voor een workshop eens bij de Impact Hub, wat 
een fantastische plek is om andere digitale nomaden te ontmoeten en 
te netwerken. Voor een klein bedrag kun je daar werken. Dit soort 
plekken vind je over de hele wereld in grote steden.

Wij vinden samenwerken altijd een goed idee en zeker als digitale 
nomade of thuiswerker. Samen kun je veel meer doen en grotere 
projecten aanpakken. Bovendien voorzie je elkaar van opdrachten en 
dat is natuurlijk altijd fijn.



HOOFDSTUK 4

EEN 4-URIGE WERKWEEK
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De meeste mensen die ervoor kiezen om te gaan werken als digitale 
nomade, doen dat omdat ze graag willen reizen en/of omdat ze meer 
vrije tijd willen.

Als je je eigen bedrijf gaat opzetten, dan is het handig om daar vast  
rekening mee te houden. Als je bijvoorbeeld een online bedrijf in 
personal coaching start, waarbij je 40 uur in de week zelf mensen aan 
het coachen bent, dan schiet je misschien je doel voorbij. Je zult iets 
moeten bedenken wat je kunt laten groeien, zonder dat daar ook 
meer inspanning van jou voor nodig is.

Stel je wilt toch heel graag coachen, dan kun je er natuurlijk ook voor 
kiezen om workshops of trainingen te geven. Dat kan online en offline.  
Stel dat je een aantal keer per jaar een offline training kunt geven op 
een mooie locatie ergens in de wereld, dan hoef je er alleen maar 
voor te zorgen dat je meer mensen aan de training kunt laten 
deelnemen als je bedrijf gaat groeien. Als je online trainingen aanbiedt, 
dan maakt het helemaal niet uit hoeveel deelnemers je hebt, mits je ze 
niet 1-op-1 gaat coachen.



Verder kun je dingen die je meer dan eens moet doen, zoveel 
mogelijk automatiseren. Ook hiermee kun je vast rekening houden als 
je je online bedrijf gaat ontwerpen. Dit is erg belangrijk bij het 
ontwerp van je website. Zo hebben wij voor een aantal van onze 
klanten het maken van afspraken geautomatiseerd via Calendry.

Ook je emailverkeer kun je voor een groot deel automatiseren, zeker 
als je werkt met digitale producten. En wat dacht je van het posten 
van informatie op social media bijvoorbeeld? Er zijn tools die 
automatisch je nieuwste post op social media kunnen plaatsen. Je kunt 
ze zelfs inplannen. Zo bespaar je niet alleen tijd, je loopt ook niet het 
risico dat je tijd zit te verdoen op Facebook bijvoorbeeld. 

Er zijn ook dingen die op het eerste gezicht heel klein lijken en die 
uiteindelijk toch best veel van je tijd in beslag nemen, die je kunt 
automatiseren, zoals het plaatsen van je handtekening onder een 
email of stukken tekst die je veel gebruikt in je persoonlijke 
correspondentie. Er zijn allemaal trucjes om dit te versnellen.

In onze workshops staan we stil bij de dingen die je kunt 
automatiseren in je online bedrijf, om tijd te besparen. Want ook wij 
houden niet van onnodig werk. Hoe efficiënter hoe beter. Zeker als je 
graag tijd over houdt voor andere dingen dan werk.
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Automatiseren



Alles waar je niet goed in bent of wat je niet leuk vind om te doen, 
kun je het beste uitbesteden. Veel mensen zijn daar wat terughoudend 
in, omdat dit geld kost. Toch is het een goed idee en er zijn 
verschillende manieren waarop je dit kunt doen.

Zo kun je een virtual assistent in dienst nemen, maar je kunt ook 
(kleine) opdrachten uitbesteden. Daarbij heb je de mogelijkheid om 
te betalen per uur of per voltooide opdracht. Er zijn ook mensen die 
graag willen samenwerken op commissie basis en dan betaal je pas als 
jij ook gaat verdienen.

Het is in ieder geval voor je plannen vast handig om voor jezelf te 
bepalen wat je zelf wilt doen en wat je het liefst zou willen 
uitbesteden. Ook al zou je die dingen in het begin zelf doen, dan heb 
je het wel alvast helder waar je straks budget voor wilt gaan vrij 
maken.
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Uitbesteden



DOE WAT JE LEUK VINDT!

Als je besloten hebt om als 
digital nomad te gaan werken, 
kies dan wel iets wat je echt 
leuk vind om te doen. Hoe 
meer plezier je hebt in je 
werk, hoe groter je kans van 
slagen is. Als digital nomad zit 
er niemand op je nek om je 
werkzaamheden uit te voeren. 
Als je jezelf steeds moet 
aanzetten om iets te doen, 
waar je eigenlijk geen zin in 
hebt, dan zou je jezelf wel 
eens kunnen gaan boycotten. 
Bovendien zijn mensen het 
best in de dingen die ze met 
hun hart doen. En als je dan 
toch je hart gaat volgen, doe 
dat dan ook in je werkzaam-
heden.

Wij zijn er heilig van overtuigd dat er voor 
iedereen werk te vinden is, wat hij of zij leuk 
vind om te doen. Zo zagen we in Spanje 
iemand die zijn tentje had opgezet op het 
strand. ’s-Morgens in alle vroegte maakte hij een 
nieuwe zandsculptuur en zette er een bakje 
naast. Aan het eind van de dag zat zijn bakje vol 
en had hij zijn geld weer bij elkaar om van te 
leven.

In Portugal kwamen we een dame tegen die op 
pleinen grote zeepbellen maakte voor kinderen. 
De kinderen renden om haar heen om de 
bellen te vangen en de kinderen mochten het 
zelf ook even proberen. De ouders zaten lekker 
in het zonnetje een drankje te drinken terwijl ze 
naar hun rennende kinderen keken. Als ze weer 
vertrokken, lieten ze een royale gift achter voor 
deze vrolijke dame.
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Als je eenmaal weet dat de Sky de limit nog niet is, dan kun je dus 
werkelijk alles bedenken wat je leuk vind om te doen. Ik adviseer je 
dan ook, om daar echt even de ruimte voor te nemen. Wat doe je 
graag? Waar word je echt blij van? En wat zouden daarin jouw 
mogelijkheden kunnen zijn? Denk ver uit de box en schets dan jouw 
droomleven. Maak er een dream board van met plaatjes die je 
aanspreken. En als je meerdere dingen wilt doen, omdat je meer 
dingen leuk vindt, schrijf het op en werk het uit. Wij doen ook 
meerdere dingen en hebben meerdere ijzers in het vuur. Alles is 
mogelijk, laat je niet belemmeren in je keuzes door beperkende 
gedachten!

Heb je behoefte om er e brainstormen over je ideeën? Neem 
contact met ons op. Wij hebben die brainstorm sessie ook gedaan en 
weten hoe je in je eigen denkprocessen vast kunt lopen. Een open 
blik van iemand anders kan wonderen doen.

Wij wensen je veel plezier met het vinden van jouw eigen droom-
bedrijf. En onthoud goed: Er is veel meer mogelijk dan je denkt! Als wij 
wisten wat we nu weten, waren we veel eerder aan onze reis 
begonnen! Dus twijfel niet langer en ga ervoor!

Veel succes en plezier!  
Ted & Linda de Pagter
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