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Zzp’ers Femke Hovinga (27) en haar 
vriend Pieter Tiller (33 jaar) uit Tuin-
dorp-Oost gaan in juni een jaar lang via 
de Europese binnenwateren reizen en 
werken op hun motorjacht. Ben je ook 
zzp’er en wil je onderweg opstappen? 
Dat kan! 

Femke en Pieter gaan een jaar lang  
leven als digital nomads: mensen die het 
internet gebruiken om overal ter wereld 
te kunnen werken. Femke runt samen met 
haar vriend Pieter het bedrijf Align. Femke 
doet marketing- en schrijfklussen, Pieter 
richt zich vooral op websites en data-ana-
lyses. Samen maakten ze dit wilde plan. We 
spreken Femke een paar weken voor ver-
trek. 

Wat gaan jullie precies doen?
“We willen samen met andere zpp’ers of 
flexwerkers via de Europese binnenwate-
ren een boottocht van een jaar maken. Het 
idee is om via België en Frankrijk af te zak-
ken naar Zuid-Europa om daar te overwin-
teren. Als het in het voorjaar wat warmer 
wordt, gaan we richting de zwarte zee en 
Oost-Europa. Iedereen die wil, kan onder-
weg opstappen en een ‘kamer’ huren. Na-
tuurlijk gaan we lezen, zwemmen en mooie 
dorpjes bezoeken, maar het is geen hotel. 

Genieten mag, maar het is ook de bedoe-
ling dat er gewerkt wordt. Hierbij is vrij-
heid belangrijk; niet per se op een bepaald 
moment op een specifieke locatie moeten 
zijn. We gaan lekker het water op en zien 
vanzelf wat elke dag ons brengt.” 

Hoe kwamen jullie op dit idee?
“Ik heb Pieter ontmoet bij Seats2Meet 
(een plek waar je gratis kunt flexwerken 
en netwerken met andere zzp’ers, red.). We 
kregen een relatie en als het lekker weer 
was, mijmerden we wel af en toe over het 
huren van een bootje. Vorig jaar zomer 
waren we samen in Bolivia en Peru. Toen 
hebben we zitten sparren. We gaan bin-
nenkort trouwen en willen graag kinderen. 
Hoe gaaf zou het zijn om voor die tijd nog 
een keer samen op reis te gaan? We hebben 
nagedacht over een camper, maar dat was 
toch niet helemaal wat we zochten. Uitein-
delijk kwamen we op het idee van reizen 
en werken op een boot. We wilden er niet 
zomaar een reis van maken. Het moest wel 
een echte uitdaging worden, waarbij we 
zouden blijven werken en onszelf ontwik-
kelen. Zo kwamen we op het idee om deze 
reis samen met andere zzp’ers te maken. 
We hoeven niet met iedereen per se samen 
te werken of te sparren, maar dat zou na-
tuurlijk wel leuk zijn!”  

Digital nomads
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Op wat voor boot komen mensen  
terecht?
“We hebben een echt klushuis op water 
gekocht. Toen we de boot kochten was al-
les van binnen donkerbruin. Zelfs de mu-
ren, waar donkere vloerbekleding tegen-
aan zat ter isolatie. We hebben nagenoeg 
alles zelf opgeknapt. 
Het duurde even voordat we een geschik-
te boot hadden gevonden. We zijn allebei 
lang en we wilden er in kunnen staan. 
Ook waren we op zoek naar een boot met 
een aparte slaapkamer. Het is dus een be-
hoorlijk grote boot geworden van 13 m 
bij 4,25 m. Voorin zit de woonkamer met 
open keuken. In het hoogste gedeelte zit 
de salon, waar we een werkplek hebben 
ingericht. Achterin zit een kleine badka-
mer met zitdouche en een slaapkamertje. 
Helemaal voorin, in de punt, kunnen vier 
gasten slapen.” 

Waar kijk je het meest naar uit? 
“Naar lezen in een goed boek in het zon-
netje! Heerlijk met kabbelend water en 
een rustige omgeving om me heen. Het 
is uiteraard maar een klein onderdeel van 
onze reis, maar op dit moment ben ik be-
hoorlijk moe. De hele week werken en op 
elk vrij moment klussen is echt pittig. Ik 
vond het niet altijd leuk. We hebben de 
boot in januari gekocht en dan stond je 
daar in de kou op een boot. En dan gaan 
we voor vertrek ook nog ‘even’ trouwen. 
Op een fantastische plek trouwens: in de 
haven van Wijk bij Duurstede, waar onze 
boot ligt. Al met al ben ik in juni denk ik 
wel aan vakantie toe.” 

Vind je het spannend? 
“Jazeker. Vooral op het gebied van werk. 
Ook is niet iedereen in onze omgeving 
even enthousiast. Sommigen vinden het 
risicovol. Kom je wel aan genoeg op-
drachten en dus geld? En we moeten ons 
huis verhuren. Maar we denken dat we 
het heel fijn gaan vinden. En als het niet 
gaat, dan gaat het niet. We zien wel. Ik 
heb in ieder geval heel veel zin om meer 
tijd te besteden aan een stichting die ik 
aan het opzetten ben. Met die stichting 
wil ik als ervaringsdeskundige en opge-
leid talentbegeleider extreem hoogbe-
gaafde kinderen (met een IQ hoger dan 
140) in Europa helpen. Deze kinderen 
lopen vaak vast in het onderwijs en ik wil 
ouders en professionals helpen met het 
begeleiden van deze kinderen. Ik heb er 
vooral heel veel zin in!” 

Lezen, zwemmen, 
dorpjes bezoeken 
én werken

Enthousiast geworden? 
Je kunt de avonturen van Femke en Pieter 
volgen via de website van de Telegraaf 
(www.telegraaf.nl/vaarkrant) en op hun 
Facebookpagina (Floating Freelancers). 
Meer informatie en aanmelden via 
www.floatingfreelancers.nl. 

“Genieten mag, 
maar het is ook de 
bedoeling dat er 
gewerkt wordt”

Verhuisplannen?

Biltstraat 113B Utrecht
030 275 90 40 www.dekeizer.nl

Volg ons voor het laatste nieuws op

...Utrecht is in trek!

Wilt u meer informatie over het verkopen of aankopen van uw
woning en wat wij met ons hele team voor u kunnen betekenen?

Bel gerust voor het maken van een persoonlijke afspraak.
Wij horen graag van u!
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