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De koning

De koning krijgt dit jaar zo’n 6,1 miljoen euro gestort,
maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De inkomsten van koning Willem-Alexander zijn in twee
componenten opgesplitst. 5,1 miljoen euro is bedoeld om
personeel en materiaal te betalen en het miljoen dat res-
teert, is zijn daadwerkelijke inkomen. Hoe de koning dit
uitgeeft, mag hij dus zelf invullen. De uitkering van
1.007.000 euro is gekoppeld aan de cao voor rijksambtena-
ren. Als het salaris van een ambtenaar met de inflatie mee
stijgt, stijgt dus ook het privébudget van de koning.

Jagen

Naast een royaal inkomen komt het koninklijke ambt met
nog meer voordelen. Volgens parlement.com stelt het Rijk
alle paleizen voor gebruik ter beschikking en mag de ko-
ning jagen op staats- en kroondomeinen.

De koning is niet de enige die voor brood op de plank
zorgt bij de Oranjes thuis. Koningin Máxima heeft een
eigen salaris. Hare majesteit krijgt elk jaar ongeveer 1,1
miljoen euro overgemaakt, waarvan 667.000 euro is be-
doeld om haar personeel en materiaal te bekostigen en
400.000 euro als privé inkomsten.

Ook kroonprinses Amalia heeft sinds haar achttiende
verjaardag recht op een eigen toelage, van zo’n 1,6 miljoen
euro per jaar. Een kleine 300.000 euro daarvan zou inko-
men zijn. Ze heeft echter laten weten hier voorlopig van af
te zien.

De hele begroting van de
koning is 48,2 miljoen euro.
Het Koninklijk Huis heeft
jaarlijks een bedrag van 31,1
miljoen euro ter beschik-
king voor ’functionele
uitgaven’. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de kosten voor
het personeel van het
koningshuis. Er werken in
totaal zo’n driehonderd
mensen voor de Oranjes.

De koning moet natuur-
lijk wel werken voor dit
geld. Zo ondertekent hij nieuw aangenomen wetten, ont-
vangt hij buitenlandse staatshoofden en vertegenwoordigt
hij ons land op staatsbezoeken.

De koning van onze zuiderburen krijgt volgens de Vlaam-
se website businessam.be voor soortgelijke taken jaarlijks
12,5 miljoen euro gestort. De toelage voor de koningin zit
daarbij in. Het totaalbudget voor het Belgische vorstenhuis
komt uit op een kleine 37 miljoen euro.

Remzi Sen

O
ns staatshoofd mag bijna zijn verjaardag vieren. Na
twee keer via Zoom en zonder publiek, is er woens-
dag weer een ’echte’ Koningsdag. De koning en zijn

gezin vieren het festijn in het altijd gezellige Maastricht.
Een aardig stukje rijden, met deze hoge benzineprijzen.
Wat verdient onze koning eigenlijk?

Stijgt het salaris
van een
ambtenaar met
de inflatie mee,
stijgt ook het
privébudget van
de koning

De koning is niet de enige die voor brood op de plank zorgt. 
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wat verdient...

dat heeft de coronapandemie wel
bewezen. En als je dan kunt kiezen
uit een kantoor langs de snelweg óf
werken onder een parasol op een
tropisch eiland, is de keuze snel
gemaakt – zou je denken. Hele-

maal als je jong bent en nog geen
verantwoordelijkheid voor een
gezin moet dragen.

Generatie Z

Met name onder generatie Z en
millennials is een nomadisch leven
dan ook populair: volgens een
onderzoek van het Amerikaans
netwerk en platform MBO-part-
ners behoort 44 procent van de
digitale nomaden tot de millenni-
als en 21 procent tot generatie Z; de
groep die nu langzaamaan de ar-
beidsmarkt betreedt. „Flexibel
werken is vooral voor de jongere
generatie de norm geworden”, zegt
ook Roos Pijpers, hoofdocent socia-V

oor veel kantoorberoepen
is het helemaal niet nodig
om van 9 tot 5 uur op een
vaste werkplek te zitten:

le geografie aan de Radboud Uni-
versiteit. „Ze zijn niet anders ge-
wend.”

Sommige digitale nomaden
vestigen zich voor een langere
periode in een bepaald land, ande-
re reizen van plek naar plek en
weer anderen kiezen voor een echt
korte periode werken in het bui-
tenland. Zij nemen bijvoorbeeld
zogeheten ’workations’ (een com-
binatie van werk en vakantie).
Goed internet is hierbij belangrijk,
maar wat ook stimuleert zijn de
ontwikkelingen in technologie en
goedkope vliegtickets.

Hoeveel Nederlanders hun werk-
zaamheden over de grens uitvoe-

ren, is niet bekend, maar in de
Verenigde Staten noemden in 2021
15,5 miljoen mensen zich een ’digi-
tale nomade’, blijkt uit het eerder-
genoemde Amerikaanse onder-
zoek. Ter vergelijking: in 2020
ging het nog om 10,9 miljoen werk-
nemers en het jaar daarvoor om 7,3
miljoen. 

Creatieve sector

Volgens sociaalgeograaf Pijpers is
de trend van flexibel en plaatsonaf-
hankelijk werken al langer gaande.
„Voor corona werden werkgevers
en daardoor werknemers al flexibe-
ler. Een dag thuiswerken was voor
veel mensen normaal en werd

gestimuleerd. Maar dat waren wel
specifieke beroepen, veelal in de
creatieve sector. Nu is flexibel
werken voor een grotere groep
mogelijk – dat is een nieuwe ont-
wikkeling.”

Andere trends die het leven als
digitale nomade een boost geven,
zijn onder meer het aantal zzp’ers
dat al jarenlang groeit (als je niet
voor een baas werkt, zijn de moge-
lijkheden de grens over te gaan
aanzienlijk groter).

Ook de stijgende huizenprijzen
spelen een rol: in veel andere lan-
den is het leven aanzienlijk goed-
koper. Sommige regeringen zetten
dan ook bewust in op het trekken

van telewerkers. Op onder meer
Sicilië, Kreta en Malta kun je als
digitale nomade onder gunstige
voorwaarden terecht vanwege
ruimhartige visa, belastingvoorde-
len en kortingen tot 70 procent op
slaapplekken, restaurants en werk-
plekken.

Baas

Een leven als digitale nomade blijft
een luxe, is voor lang niet alle
beroepen mogelijk en daarnaast
moet een eventuele baas er maar
net op zitten te wachten, maar dat
een leven onder een systeempla-
fond niet langer meer de enige
optie is, moge duidelijk zijn.

DIGITALE NOMADEN Schrijven onder een systeemplafond is  niet de enige optie

Werken waar en wanneer je maar wil
Werken waar en wanneer je maar wilt: dat is het
streven van de ’digitale nomade’. Het aantal men-
sen dat met een laptop naar een zonnig oord trekt
om vanaf daar te werken stijgt. Helemaal sinds de
coronapandemie. Sterker nog: sommige landen pro-
beren ’digitale nomaden’ met aantrekkelijke voor-
waarden te lokken.

Susanne Jansen
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geworden

„Ik ben opgegroeid in een vrij nomadi-
sche familie; we zijn vaak verhuisd. Tij-
dens mijn studie reisde ik veel. Van over
de hele wereld verzamel-
de ik interieuritems.
Houten schalen uit In-
dia, rieten manden uit
Bali en dekentjes uit
Maleisië: ik verkocht het
via Instagram. Verder
deed ik veel freelance-
klussen, waardoor ik erg
vrij was in het reizen.

Terwijl ik in Zuid-
Afrika zat, ging het land
door corona in lock-
down. Voor twee maan-
den zat ik vast in een
dorpje zonder internet
en elektriciteit. Uiteinde-
lijk ben ik met een repa-
triëringsvlucht terug naar Nederland
gegaan. Doordat ik in een dorp zonder
internet zat, verloor ik werk in Neder-

land. Vroeger had ik nooit een droom
over wat ik later wilde worden. Ik wist
wel dat ik locatie-onafhankelijk kunnen
werken. 

Door de pandemie ging ik hier meer
over nadenken. Ik ben al mijn spullen
gaan weggeven en verkopen. Niet ieder-
een begreep dat ik in coronatijd wegging.
’Waarom wacht je niet tot het veiliger is?’
Ik zette door en na een halfjaar kon ik
vertrekken naar Mexico. Vanuit hier
organiseer ik co-workingtrips voor digi-

tale nomaden. In twee we-
ken tijd wordt er gewerkt
én genoten van de locatie.
Dat is een mix van reizen,
werken, persoonlijke én
professionele groei. Ik ben
zelf een digitale nomade én
help andere mensen het
leven als digitale nomade te
ontdekken. Ik mag mezelf
gelukkig prijzen dat ik dit
allemaal met mijn partner
kan doen. We hebben alles
achtergelaten en zijn écht
samen in Mexico. 

Als ik iets mag meegeven
aan mensen die de stap
willen maken, is dat je er

gewoon voor moet gaan. Je kunt altijd
weer terug en dan heb je in elk geval een
prachtige reis gehad.”

Lotus helpt je aan een
leven als digitale nomade 
Lotus Vrijma (28) woonde in Nederland
onder meer in Utrecht en IJmuiden.
Inmiddels heeft zij als digitale nomade
vele landen doorgereisd en momenteel
zit ze in Puerto Escondido, Mexico. Ze
werkt als freelance contentmaker en
zette de community AVNEA op, waar-
mee ze co-workingreizen organiseert.

„Nadat ik mijn master had behaald aan
de universiteit, ben ik in de corporate

business beland. Ik werkte als HR-profes-
sional in 5-sterrenhotels en bij een advo-
catenkantoor op de Amsterdamse Zuidas.
Ik kreeg een burn-out, doordat de corpo-
ratewereld mij niet gelukkig maakte en
besloot een wereldreis te
maken. Tijdens mijn reis
werd ik verliefd op Azië.

Aan mijn vrienden en
familie vertelde ik dat ik
online-ondernemer wilde
worden, maar dan wel
vanaf Bali. Mijn relatie
eindigde en op mijn 30e
ging ik weer bij mijn
ouders wonen zodat ik
kon sparen om te gaan
reizen en mijn bedrijf op
te starten. Ik wist dat het
reizen en ondernemen
was wat ik wilde en dat
heb ik dan ook gedaan.”

Door mijn eigen erva-
ring als digitale nomade
heb ik een besloten com-
munity opgericht voor online-onderne-
mers van over de hele wereld. Als je on-

dernemer bent, kom je jezelf vaak kei-
hard tegen. Als je dat vanuit het buiten-
land doet, komt daar nog een schepje
bovenop. 

Veel mensen in Nederland begrijpen
onze levensstijl niet. Door deze commu-
nity kunnen digitale nomaden zich volop
focussen op de groei van hun bedrijf,
maar ook ervaringen en opdrachten met
elkaar uitwisselen en het bespreekbaar
maken als je er even doorheen zit.

Mijn dagen in Bali deel
ik volledig zelf in. Vanuit
huis, een co-workingplek of
een restaurant ga ik aan de
slag. 

Het zelf indelen van je
dag is voor mij een groot
pluspunt. Het heeft ook als
keerzijde dat je goed met
die vrijheid moet kunnen
omgaan en de juiste balans
tussen werk en privé vindt.
Dat vereist wel wat discipli-
ne.

Ik spreek veel mensen die
dit leven ook willen, maar
de stap niet durven zetten.
Mijn advies is gewoon door
te zetten. Focus niet op de
honderd redenen om het

niet te doen, maar op die ene reden waar-
om je het wel wil doen.”

’Veel mensen begrijpen
onze levensstijl niet’
Myrthe Warmenhoven (34) woonde in
Hillegom, maar werkt sinds 2020 op Bali
als online-ondernemer.

•i
Lotus’ tip

Zorg dat je in het begin
financiële zekerheid hebt. Je
moet op een nieuwe plek al
zoveel opbouwen, dan is
een goede financiële basis
een vereiste. Neem
bijvoorbeeld een parttime
klus bij een Nederlands
bedrijf aan.

„Toen ik veertig werd begon ik - na het
onverwachts overlijden van een aantal
mensen in mijn omgeving - na te denken.
In het centrum van Haarlem woonde ik
in een prachtige koop-
woning uit 1903. Een
huis met karakter, maar
het was oud en qua on-
derhoud vrij duur.

Ik werkte als recruiter,
maar fatsoenlijk sparen
zat er door hoge vaste
lasten niet in. Ik besloot
mijn huis te verkopen en
van de winst te gaan
reizen. Mijn moeder en
vrienden vonden het een
domme beslissing om
alles achter te laten,
maar ik had de definitie-
ve keuze al gemaakt.

Vlak voor vertrek ver-
telde een collega dat haar
vriend hulp nodig had bij het zoeken
naar IT-kandidaten. Het maakte hem niet
uit waar ik op de wereld zat, zolang ik

het werk maar uitvoerde. Ik schreef mij
snel in bij de Kamer van Koophandel en
zo had ik opeens een eigen bedrijf én een
ticket naar Barbados in het Caribisch
gebied. 

Eigenlijk ben ik dus bij toeval in het
leven van een digitale nomade gerold,
maar het bevalt goed. In drie jaar tijd ben
ik in dertig landen geweest. Ik heb nog
nooit zo veel gereisd als nu én verdien er
geld mee.

Ik werk gemiddeld drie
tot vijf uur per dag. Als ik
eerst een paar uur wil sur-
fen, neem ik daar de tijd
voor. Je eigen dag inplan-
nen geeft rust en vrijheid.
Flexibel zijn is vooral han-
dig omdat je in het buiten-
land niet altijd weet hoe de
dag loopt. Soms valt door
noodweer de wifi uit en
kun je een aantal uren of
dagen niks meer. Wees dan
vooral eerlijk naar je klan-
ten: als je even van de radar
bent, weten zij waardoor
het komt.

Het beeld van mensen die
’s ochtends werken en op de

vroege middag al aan een biertje zitten?
Voor mij is dat zeker een realistisch beeld
en ik geniet enorm!”

IT’er Job verbleef in drie
jaar tijd in dertig landen
Job Willems (44) had een koophuis in
het centrum van Haarlem, maar leeft nu
al drie jaar in het buitenland. Op dit
moment zit hij in Zuid-Afrika. Als IT-
recruiter heeft hij in drie jaar tijd al
vanuit dertig landen gewerkt.

•i
Jobs tip

„Koop een simkaart van het
land waar je gaat werken
en wonen als dit buiten
Europa is. Hiermee kun je
makkelijk een hotspot
aanmaken als de wifi
wegvalt.”

•i
Myrthe’s tip

„Ga als eerste naar een land
waar je al eens bent
geweest. Zo weet je een
beetje waar je terechtkomt
en is niet alles nieuw.”


