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Je hoort het steeds vaker: ‘remote working’. Veel zzp’ers, (online) ondernemers en startups kiezen ervoor om locatie-onafhankelijk te werken.
Vooral mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen,
want voor menig baan hoef je niet meer op kantoor aanwezig te zijn.
Een van de populairste remote working locaties is Bali. Vorig jaar trok
GW zelf naar het Godeneiland om de winterse kou te ontvluchten en
uit te zoeken waarom men voor deze plek kiest. Ter plaatse verzamelden we en passant ook wat fijne locaties om te verblijven (lees: waar je
zowel je laptop kunt openklappen als een duik in het zwembad kunt
nemen) en met gelijkgestemden te (net)werken.
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REMOTE WORKING

REMOTE WORKING

vrij. Ze zijn nagenoeg altijd ontspannen
en gul. Zo lijkt het soms alsof je in een
andere wereld terecht bent gekomen dan
de rollercoaster die elders vaak heerst.”
Liza Sie (29) en Boas van Olden (31)
zijn verloofd en kozen er na hun respectievelijke studies Journalistiek & Nieuwe
Media en Communicatie & Multimedia Design voor om samen een online
bedrijf te beginnen vanuit hun geliefde
Bali: “Het was een logische keuze om te

Michael Tesselaar (28) is een jonge ondernemer die, nadat hij zes maanden voor
zijn studie op Bali had gewoond, besloot
zijn onderneming MijnCadeau.nl deels
vanuit het Indonesische eiland te runnen.
Dat beviel zo goed dat daar zijn volgende
onderneming ‘Coworkparadise’ (www.
coworkparadise.com) uit voortvloeide:
“Als je er eenmaal komt, wil je terugkomen. Het eiland heeft een bijzondere mix,
die naar mijn mening dichtbij het paradijs
komt. Naast dat het er prachtig is, zijn de
Balinezen ongelofelijk vriendelijk en gast-

beginnen met remote working omdat we
er al zo vaak komen en we het kunnen
combineren met het bezoeken van Liza’s
familie (die uit Indonesië komt -red). Het
is een erg populaire bestemming voor
digital nomads/remote workers, uiteraard
vanwege het aangename klimaat, het
strand, de goede golven, de prachtige
natuur, de vriendelijke bevolking en het
heerlijke eten. De laatste paar jaar is de
mogelijkheid om je hier als digital nomad
te vestigen heel toegankelijk geworden.
Overal worden co-working spaces gebouwd. Ook de snelheid van het internet
is aanzienlijk verbeterd. Wat natuurlijk
een must is voor ondernemers die online
werken, onderzoek doen en communiceren met klanten.”
Tesselaar voegt daaraan toe: “Alles
is er, in verhouding met Nederland,
natuurlijk ook heel goedkoop. Het bedrag
waarvoor je in Amsterdam bijvoorbeeld
een kleine studentenkamer huurt, heb je
op Bali een vrijstaande 3-kamer villa met
privé zwembad, poolboy en schoonmaaksters erbij. Uiteten gaan is goedkoper dan
zelf koken. Je kunt voor relatief weinig
geld echt luxe leven.”
VRIJHEID EN COMFORT
Binnen Azië scoort Bali bij de remote
workers veruit het beste op het gebied van
vrijheid en comfort. “Het is een van de
meest toegankelijke plekken en bovendien
One of the Gateways to Asia. Je kunt er
makkelijk zelfstandig rondreizen, in je
eentje of met vrienden. Als je scooter kunt
rijden, kun je binnen no time overal op
het eiland komen en die vrijheid is waar
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3x verblijven op Bali
VILLA ZOUBI - UMEANYAR

In het noorden vind je Villa Zoubi. De
moderne villa is prachtig gelegen en in
haar geheel af te huren, met ruimte voor
6 personen (drie 2-persoonskamers). Er
is personeel aanwezig dat desgewenst
de maaltijden kan verzorgen. Het noorden is rustig en brengt weinig verleidingen. Ideaal voor bijvoorbeeld schrijvers
of remote workers die baat hebben bij
rust en focus.
www.villazoubibali.com

TRINITY GARDENS – UBUD

Veel remote workers combineren hun
werkavontuur op Bali met bewustwording en ‘zen-tijd’. Ubud is daar een prima
plek voor. Het stikt er van de yoga scholen en vegan eettenten, maar is tegelijkertijd een waanzinnig mooie, groene
oase te midden van de rijstvelden. Een
verblijf bij Trinity Gardens is een niet te
missen ervaring, met name vanwege
de uiterst smaakvolle inrichting van
de hand van de Zweedse eigenaresse
Susanna Nova.
www.trinitygardensubud.com

PURI BEJI - CANGGU

Dichtbij de reuring van het populaire
surfdorp Canggu en toch rustig en privé
gelegen. Puri Beji trekt zowel reizigers
als remote workers aan. Toen wij er
verbleven waren de oprichters van
schoenenlabel La Palmerie er om hun
volgende collectie te ontwikkelen en
fotograferen. Je vindt er luxe kamers
en bungalows, allen voorzien van een
slaapgedeelte, badkamer, keuken en een
relaxte lounge/werkhoek, evenals twee
villa’s met eigen zwembad.
www.puribeji.com
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Bali’s beste
co-working spaces
OUTPOST IN UBUD EN CANGGU
(co-working en co-living)
www.outpost-asia.com
•
HUBUD IN UBUD
(co-working, co-living en community)
www.hubud.org
•
DISTRICT IN CANGGU
(co-working space)
www.districtcanggu.com
•
DOJO IN CANGGU
(co-working, co-living en community)
www.dojobali.org
•
MATRA BALI GUESTHOUSE IN CANGGU
(co-Living en co-working)
www.matrabali.com

iedereen verliefd op wordt. Bali is een fantastische plek om te wonen voor actieve
buitenmensen. Je kunt hier surfen, yoga
beoefenen, bergen beklimmen, raften en
meer. En dat alles onder de warme zon.
In de laatste jaren is Bali ook qua comfort
ontzettend snel ontwikkeld door de
westerse invloeden. Zo had je zeven jaar
geleden amper warme douches bij hotels,
geen normale toiletten en al helemaal
geen goede koffie. Nu is snelle wifi een
basisvoorziening, heerlijk en gezond eten

makkelijk te vinden en zijn de wegen
enorm verbeterd,” aldus Sie en van Olden.
REMOTE WORKING IS DE
TOEKOMST
Business magazine Forbes beweert dat de
helft van de Amerikaanse bevolking in
2027 zal bestaan uit zzp’ers. In Nederland
zijn we nu al aardig op weg met ruim
een miljoen zzp’ers (CBS-2018). Zzp’er
of ondernemer zijn is namelijk het beste
startpunt om je te wagen aan het ‘remote’

Bali remote working tips:
- Een Indonesische SIM-kaart
- Toegang tot diverse online werk-tools, zoals Slack, Trello, Zoom en Skype
- Scooter kunnen rijden is een pré om je makkelijk te kunnen verplaatsen
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werken, ofwel ‘digital nomadism’. Het
aantal organisaties die individuele remote
workers groeperen, om ze alle comfort en
werkbenodigdheden op diverse locaties
ter wereld te bieden groeit daarmee ook.
Net als de co-working hubs, community’s
en (internationale) marktplaatsen voor
remote jobs (www.wanderbrief.com).
Tesselaar: “Drie jaar terug waren we
met Coworkparadise een van de eerste
remote working organisaties. Inmiddels
duiken ze overal op. Ik denk zelf dat
deze markt nog veel groter zal worden.
Je merkt dat steeds meer bedrijven het
goed vinden als je thuis- of flexwerkt.
Zelfs medewerkers bij grote ‘logge’
organisaties hebben geen vast kantoor
meer. Deze mensen hebben nu nog niet
de mogelijkheid om een paar maanden in
het buitenland te werken. Ik denk echter
dat binnen vijf jaar dit door steeds meer
werkgevers geaccepteerd gaat worden. En
dat ze er ook de voordelen van in gaan
zien. Blije medewerkers zorgen immers
ook weer voor tevreden klanten.”

ZIJN STIJL

WATCH ZIJN STIJL
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Van serviezen en auto’s tot
villa’s en complete woonwijken. Piet Boon heeft een
internationaal gerenommeerd designmerk opgebouwd maar blijft toch die
nuchtere Hollander uit de
Zaanstreek: “Stiekem heb
ik een voorkeur voor projecten die mensen kunnen
zien.”
Zaanstreek waar heel erg een ‘niet lullen
maar poetsen’ mentaliteit heerst. Gelijk
na school (MTS), in 1983, ben ik voor
mezelf begonnen met de studio. Ik heb
eigenlijk nooit voor een baas gewerkt.
Een sprong in het diepe want je hebt geen
referentiekader. Je bent dan zelf opeens
een werkgever en moet uitvinden hoe dat
werkt. Maar het ging goed en inmiddels
hebben we een mooi bedrijf neergezet
waar zestig mensen werken.
Mijn twee broers zitten in de bouw en
marketing. We werken niet echt samen,
behalve met mijn jongste broer. Die heeft
dit gebouw voor een deel gemaakt (hoofdkantoor in Oostzaan -red).
In al die jaren ondernemen heb ik
vooral geleerd dat je goed moet kunnen
omgaan met tegenslagen. Een bedrijf
runnen gaat niet altijd voor de wind.
Maar mijn motto is: ‘Morgen waait het.’
Daarmee bedoel ik: ‘Morgen wordt het
beter’. Ik ben zelf enorm optimistisch, altijd al geweest. Het komt ook goed zolang
je daarin gelooft en door blijft gaan. Dus
niet bij de pakken gaat neerzitten. Elke
ondernemer heeft z’n ups en downs, dat
hoort erbij. En wij verkopen een droom,
daar ligt best wat druk op. Als je een auto
koopt weet je wat je krijgt. Het blijft een
beetje spannend wat betreft de kleur maar
je hebt ‘m in principe al gezien. Wat wij
verkopen moet zelfs beter zijn dan die
droom. Dat lukt aardig goed, omdat we
kunnen inschatten of een klant bij ons
past of niet: heel intuïtief. Als het geen
match is doen we het niet. Daarbij vind ik
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The Jane

En ik houd gewoon van functionele dingen
met een lange houdbaarheidsdatum.

Een geweldige soundtrack!

mensen leuk, dus dat helpt. Ik kan goed
met iedereen door één deur, jong en oud.
Ik vind alles wat ik doe ook écht leuk.
Of dat nu het ontwerp van een servies
of een woonwijk is, zolang er maar een
uitdaging in zit; iets wat mensen niet
verwachten maar wel een schot in de roos
is. Stiekem heb ik een voorkeur voor projecten die mensen kunnen zien. We ontwerpen bijvoorbeeld veel villa’s, maar die
ziet verder niemand. Hotels, restaurants
-of recent de O’Moda schoenenwinkel in
Amsterdam - daarentegen wel. The Jane
werd verkozen tot mooiste restaurant van
de wereld, dan ben ik trots! Producten zoals serviezen en interieuraccessoires zijn
bijvoorbeeld ook heel bereikbaar, maar
wel van de hoogst mogelijke kwaliteit en
tijdloos.
Zelf hou ik van het ‘ingetogene en tijdloze’ en daardoor is het ook wel een beetje
het DNA van het bedrijf. Een kunstwerk
komt beter uit in een nagenoeg lege ruimte.
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SMAAKMAKERS Christian Liaigre vind
ik wel een smaakmaker binnen ons vakgebied (interieurarchitect die onder meer
het huis van Calvin Klein ontwierp -red).
We delen dezelfde filosofie, alleen vind ik
onze interieurs toch mooier dan die van
hem. Wij verwezenlijken echt de droom
van de klant, terwijl hij toch meer zijn
eigen ding doet.
Lesley Bamberger is een vastgoedontwikkelaar en dé smaakmaker op het
gebied van vastgoed. Hij gaat altijd voor
topkwaliteit. Piet Oudolf is mijn grote
held: een fantastische landscape designer
die heel erg bij zichzelf is gebleven en
totaal geen praatjes heeft. En natuurlijk
Rem Koolhaas om alle voor de hand
liggende redenen.
INSPIRATIE Muziek die mij inspireert…
dat is moeilijk. Ik ben een beetje in de
seventies blijven hangen en ik ben steeds
meer klassieke muziek gaan draaien,
vooral van Abel Korzeniowski. Hij is
verantwoordelijk voor de soundtrack
van A Single Man. Die soundtrack is echt
geweldig, net als de film trouwens. En alle
films van Wes Anderson vind ik waanzinnig. De koffiebar van het Prada museum
in Milaan is door hem ontworpen. Die is
alsof je in een film van hem stapt.
Ik houd erg van Nederlandse kunst,

TEKST Karine Bloem BEELD Jesaja Hizkia

Wie is Piet Boon? Ik kom uit de

ZIJN STIJL

THUISHAVEN We wonen in de outskirts
van Amsterdam. Een kwartier vanaf het
centrum maar toch met het gevoel dat ik
‘vrij’ woon tussen de schapen en koeien.
Het huis hebben we twintig jaar gelden
zelf ontworpen en gebouwd maar het is
nog steeds up to date. Alles is wit. Alleen
de kunst verandert
weleens. Of de
banken, omdat we die
testen.

Serax Tableware

vooral op het snijvlak van kunst en design, zoals van Maarten Baas, Studio Job,
Frederik Molenschot en Joep van Lieshout. Voor fotografie ga ik altijd naar Roy
Kahmann. Er zijn zoveel mooie gebouwen, maar een van de mooiste gebouwen
in Nederland vind ik het Rijksmuseum.
Hoe Rem Koolhaas de combinatie van
oud en nieuw heeft toegepast bij Fondazione Prada is ook fantastisch.
Mijn
kledingstijl is met één
kleur te omschrijven: zwart. Ik heb
wel twintig witte
overhemden maar
ik draag ze nooit.
Heel ouderwets, een
beetje ‘de pottenbakkerskleding’.
Vandaag heb ik een
hele oude wijde broek
aan en las warempel

KLEREN MAKEN DE MAN

Mijn trouwhorloge is
een vintage Rolex
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vanmorgen in een magazine dat het weer
in is! Wel wennen met een hoge taille en
plooien maar een paar flinke gympen
eronder en het kan eigenlijk wel.
Merken die ik graag draag zijn: Rick
Owens, Margiela, Tom Ford, Denham,
Comme des Garçons, Yamamoto.
Schoenen zijn meestal van Marsèll en
Nike. Mijn vrouw werkt bij de laatste dus
ik ben een beetje bevooroordeeld, haha!
Het boek van Nike-oprichter Phil Knight
(Shoe Dog -red) vond ik heel inspirerend.
Job Smeets van Studio Job heeft een
gave, unieke stijl. Hij kwam een keer aan
op Schiphol in een Canadian tuxedo (denim pak -red.), helemaal dichtgeknoopt,
strakke broek, hoge laarzen, een pet op
en een zonnebril. Ik dacht nog: ‘wat voor
figuur komt daar nu aangelopen?’ Bleek
het Job te zijn.
Mijn horloge is een IWC Big
Pilot en ik heb een vintage Rolex, de Pepsi.
Dat is mijn trouwhorloge. Het mooiste
horloge vind ik een Panerai, het past bij
alles: casual of gekleed.
ARMCANDY
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De tuin van
Piet Oudolf is mijn
grote trots: elke vier
seizoenen anders
maar blijft mooi en
spannend. Zelfs in de
regen. Door een goede
keuze van gewassen
komt niet alles tegelijk
op en het vergt weinig
onderhoud. Een tuin
is toch wel veertig
procent van het
leefgenot.
Ondanks dat we
zoveel huizen ontwerpen voor anderen voldoet mijn eigen huis
nog steeds aan al mijn
wensen. Het enige wat
ik misschien anders
zou willen is midden
in de stad wonen,
alhoewel het me nu
toch te druk wordt. Ik
mis vooral dat je niet
op zaterdagochtend
even snel een bak
koffie kunt halen om
de hoek.
WHEELS Er zijn twee
typen auto’s waar ik
gek van ben: Porsche
en Land Rover. Zelf
rijd ik in een Porsche
911, Alex Edition, by
Piet Boon. Want die
hebben we zelf ont-

Nieuwste
ontdekking...
heerlijk!

ZIJN STIJL

Omoda

worpen. Er zijn er 25 van gemaakt. En dat
wissel ik af met een Land Rover Defender.
Porsche is nog net die jongensdroom
maar niet te overdreven. Ferrari’s zijn fantastisch maar trekken zoveel bekijks. De
mooiste auto ooit gemaakt is denk ik wel
de Aston Martin DB 5 waar James Bond
in reed. Ik ben zelf niet zo van Mercedes,
behalve de G klasse-. De Fiat Multipla en
de Citroën Cactus vind ik gewoon lelijk.
LEISURE TIME In mijn vrije tijd rust ik uit
of ga ik sporten: kitesurfen als het waait
en als het mooi weer is mountainbiken
in Bergen, Schoorl of ‘t Twiske. Verder
ben ik dol op uit eten gaan en ben ik een
enorme wijnliefhebber. Mijn favoriete
witte wijn is Cervaro del Sala – Marchese
Antinori. Wat betreft rode wijn hebben
we onlangs een nieuwe ontdekking
gedaan: Il Pino di Biserno.
De Italiaanse en Aziatische keuken
zijn favoriet. Ik heb ook veel bewondering voor chefs - Sergio Herman en Nick
Bril zijn goede vrienden. Bij Zuma in
Londen heb ik lekkerder gegeten dan
ooit, omdat Sergio bestelde. Blueness,

Sergio’s nieuwste restaurant in het
strandhotel Cadzand (wat Studio Piet
Boon heeft ontworpen -red) is qua keuken daarvan afgeleid en daarmee laagdrempeliger dan zijn vorige restaurant.
Een aantal andere fijne adressen in
binnen- en buitenland zijn: Toscanini,
Rijsel en Scheepskameel in Amsterdam,
Es Torrent op Ibiza, Trattoria Morandi in
New York, The Jane en Arte in Antwerpen en Babylonstoren in Zuid-Afrika. Zo
kan ik nog wel uren door gaan. Het eten,
de wijnkaart en de bediening vind ik het
belangrijkst. Het interieur moet daar
naadloos op aansluiten.
Bij ons thuis is het ‘wie het eerst
thuiskomt gaat koken’. Vooral pasta’s
en soms Hollandse kost. De keuken is
de belangrijkste plek van het huis, daar
komt alles samen. Bij de meeste huizen
proberen we een veranda eraan te bouwen als verlengstuk van de keuken.
REISLUST Ik houd heel erg van steden:
New York, Tokio en Kyoto. Voor het
strand zou ik zeggen Bonaire. Het is
niet het mooiste eiland maar wel met

Een Porsche blijft een jongensdroom

ongerepte natuur en niet overbevolkt
met toeristen. We zijn nu een hotel aan
het bouwen op Antigua. Daar zijn 365
baaien; voor elke dag een andere. Over
twee jaar is het klaar en het is een ontzettend gave plek. Toscane vind ik ook
een van de mooiste plekken op aarde.
Australië moet ik nog afvinken
als bestemming. Daar wil ik heen om
te kitesurfen en de natuur. Eigenlijk
wacht ik dus nog op een opdracht
aldaar…
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SHOPPING

Buffalo Check Flannel
Shirt € 90,nl.tommy.com

Rood gebreide
muts van Uniqlo,
€ 12,90
www.uniqlo.com

SAMENSTELLING Karine Bloem

Bruine suède rugtas
meets saddle bag van
Fratelli Rosetti,
€ 910,www.fratellirosetti.com
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SHOPPING
Stevige dark indigo
jeans van Neuw,
€ 145,www.neuwdenim.com/eu

Lange shearling jas van
Officine Generale,
€ 2480,www.officinegenerale.com

Gestanste leren
riem met buckle
van Gucci,
€ 495,www.gucci.com

Ribgebreide camel wol-fleece
trui met asymmetrisch rood
streepdetail van Jil Sander,
€ 950,www.jilsander.com
Zwarte sjaal met
bandanaprint van
Saint Laurent,
€ 310,www.ysl.com

Roestbruine leren
8085 Iron Ranger
boots van Red Wings,
€ 320,www.redwings.com
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