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SUMMARY

Samenvatting.

Het ondernemerschap onder jongeren is
[1] Ook uit een
tegenwoordig erg populair [2].
enquête onder tweedejaars Communicatie &
Multimedia Design studenten blijkt dat 14 van de
22 ondervraagde erover na hebben gedacht om te
starten met 'ondernemen' Zie bijlage 5
Wel blijkt snel dat deze studenten een hoge
drempel ervaren en geven verschillende redenen
waardoor ze zich (nog) niet hebben ingeschreven
bij de Kamer Van Koophandel [2]
[2]. Zie bijlage 5
Veel studenten weten namelijk niet waar ze de
informatie vandaan moeten halen en geven aan
dat ze niet weten hoe ze moeten beginnen.
Als er gekeken wordt naar studenten die als
freelancer werken zijn er een paar opmerkelijke
inzichten: Deze studenten weten heel goed wat ze
met hun toekomst willen doen. Zie bijlage 2
Deze studenten kunnen je bijna in detail vertellen
waar ze willen werken in de toekomst, hoe ze dit
zelf invullen door middel van hun onderneming en
wat de volgende stap is als deze doelen behaald
zijn. In tegenstelling tot studenten met een
onderneming weten studenten met een bijbaan
minder wat ze willen in de toekomst. Zie bijlage 3

Dit onderzoek zal antwoord geven op de
volgende ontwerpvraag: Hoe kan ik de drempel,
voor CMD studenten, om te starten met het
freelancen verlagen en een platform bieden
waar alle benodigde informatie te vinden is
zodanig dat deze studenten makkelijker kunnen
starten met het werken als freelancer en hierin
een weloverwogen keuzen kunnen maken. Ook
geeft dit onderzoek antwoord op de volgende
deelvragen: Wat is freelancen?, Wat is die
drempel?, hoe gaat het met studenten die al
een onderneming hebben ten opzichte van zijn
of haar studie?, Wat zijn de behoefte van deze
CMD studenten?, Hoe kan de drempel verlaagd
worden?, Welke informatie hebben deze CMD
nodig om te kunnen starten met 'ondernemen',
waarom moet deze 'drempel' verlaagd worden?,
Waarom is het belangrijke dat studenten een
weloverwogen keuzen kunnen maken?
Mijn ontwerpvraag is tegelijkertijd ook het
doel van mijn prototype. De obstakels die,
Communicatie & Multimedia Design, studenten
ervaren, wanneer ze geïnteresseerd zijn en
mogelijk willen werken als freelancer, in de
grafische sector, verlagen en de student te
begeleiden om zo tot een weloverwogen keus
te komen. Het is voor studenten belangrijk dat
ze kunnen ondernemen als ze dat graag willen.
Ervaringsdeskundige/ervaren ondernemers
geven namelijk aan dat je als je wilt starten met
ondernemen je JUIST moet starten als je nog
student bent.
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Dit komt vooral door de hoeveelheid tijd die de
student heeft, de financiële verplichtingen die
een student vaak niet hebben en een voorsprong
omdat je eerder start met ervaring opdoen. Het
moet natuurlijk niet zo zijn dat studenten graag
willen ondernemen maar de stap niet durven te
nemen omdat het deze studenten te moeilijk
gemaakt wordt.
Wel is het belangrijk dat ik de student niet
stimuleer om te starten met het freelancen omdat
dit vaak lijdt tot studievertraging [3]
[5]. Daarom vind
ik het belangrijk dat ik deze studenten begeleid
door middel van mijn product om zo te zorgen dat
deze studenten een weloverwogen keuzen maken
en weten waar ze aan beginnen.
Het prototype dat uiteindelijk gekozen is voor dit
onderzoek is een applicatie. Het idee van deze
app is de student een eenvoudige stappenplan
aanbieden met informatie die deze studenten
nodig hebben. De focus ligt hier dan ook in het
opstarten van je eigen bedrijf. Denk hierbij vanaf
de inschrijving bij de KvK tot een eerste opdracht
voor een opdrachtgever. Meerdere ervaren
ondernemers hebben dan ook aangegeven dat
ze dit prototype echt gemist hebben toen ze
begonnen met het ondernemen. Wel worden er
een aantal momenten in de applicatie gecreëerd
zodat de student reflecteert en een weloverwogen
keus maakt of hij of zij wilt doorgaan met het
starten als freelancer.

Introductie.

Ook als je naar school gaat of studeert, kun je
ondernemen. Een combinatie met een bijbaantje is
ook geen probleem. In 2020 werden 3370 jongeren
onder de 18 eigen baas. In 2019 waren dat er 2282
[4]
[1]. Ook in mijn omgeving zie ik dit in de afgelopen
jaren veel voorbijkomen: mede studenten die een
eigen onderneming starten en daar volledig voor
gaan. De één heeft een bedrijf dat websites op
maat maakt, de andere customised schoenen
en de andere is vooral bezig met commerciële
creatieve uitingen zoals video’s en logo’s. Ook ik
ben vorig jaar begonnen met mijn eigen bedrijf
zodat ik als freelancer commercieel en creatief
werk kan verrichten.
In figuur 1 is te zien dat sinds 2014 het aantal
jonge ondernemers met 238% gestegen is. Tussen
2018 en 2019 was deze stijging 70%. Hieruit is
duidelijk de populariteit van het ondernemen op te
maken [5]
[2].
Al snel merkte ik op dat veel studenten die
een eigen ‘onderneming’ hebben te maken
krijgen met studievertraging. Dit triggerde mij
om hier onderzoek naar te gaan doen. Ik wilde
onderzoeken hoe een student hun studie beter zou
kunnen combineren met zijn of haar onderneming.
Maar willen deze studenten dit wel of ligt er
toch ergens anders het probleem? Dat is wat ik
onderzocht heb.

Afbeelding 1.
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Onderzoeksactiviteiten.

Ik ben begonnen met onderzoek te doen naar CMD
studenten die een eigen onderneming hebben.
Uit deze eerste gesprekken kwamen de volgende
zaken naar boven: - Het werken aan eigen
(betaalde) projecten is vaak leuker dan projecten
voor school, - Het is lastig te achterhalen welke
regels er voor jou als ondernemer gelden, - Deze
studenten hebben een duidelijk beeld wat ze in
hun toekomst willen bereiken.
Dit beeld is later versterkt door meerdere diepteinterviews die gehouden zijn onder dezelfde
CMD studenten die een eigen onderneming
hebben. Hieruit is vooral hun motivatie naar voren
gekomen. Ook is het interessant hoe ze tegen hun
studie aankijken. De ene ondernemer gebruikt
het vooral zodat hij maximaal kan lenen terwijl de
andere het vooral gebruikt om zo snel mogelijk
zijn diploma te halen, een vaste baan te vinden
en een koophuis te kunnen kopen. Dit omdat hij
anders drie jaarverslagen moet kunnen laten zien
voordat hij in aanmerking kan komen voor een
hypotheek. Echter is 1 ding heel duidelijk: Deze
studenten willen in de toekomst nooit meer voor
een baas werken. Zie bijlage 2
Deze inzichten heb ik vervolgens vergeleken met
studenten die een normale bijbaan hebben. Hieruit
is vooral opgevallen dat deze studenten minder
goed weten wat ze later willen doen op het gebied
van werk. In figuur 2 is te zien hoeveel studenten
een bijbaan hebben in de sector waarvoor ze
studeren. Zie bijlage 3

Figuur 2.

Figuur 3.

Via deskresearch wist ik al dat het ondernemen
onder jongeren steeds populairder wordt [6]
[5].
Ook heb ik gevonden dat veel studenten wel
willen beginnen met ondernemen maar dit niet
durven [7]
[5]. “Bijna zeventig procent van de 1.500
ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) zegt
graag te willen ondernemen, maar om diverse
redenen worden ze toch teruggeworpen in hun
ambities".

Deze inzichten heb ik samengevoegd en heb ik het
de naam 'drempel' gegeven. Er is dus een drempel
voor deze studenten om niet te beginnen met
ondernemen.

Dit heb ik vervolgens gevalideerd bij tweedejaars
CMD studenten waar ik korte gesprekken mee
heb gehad om te vragen of ze al eens hebben
nagedacht om te starten als freelancer. Uit
deze enquête kwam naar voren dat 14 van de
22 studenten al eens hebben nagedacht om te
starten als freelancen maar dit om verschillende
redenen dit (nog) niet doen. Zie figuur 3.
Zie bijlage 5

“Freelancen is werken als zelfstandige, zonder
baas.….. In de volksmond wordt freelancer
vaak gebruikt voor mensen die met hun hoofd
werken. Denk aan ontwerpers, copywriters
en boekhouders. Terwijl met zzp’ers vaak
zelfstandigen worden bedoeld die met hun handen
werken, zoals stukadoors, metselaars en kappers.“
[5].
[8]
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Om deze studenten te kunnen helpen moet ik
eerste kaderen wat het zijn van een ondernemer
precies is. Hier is uitgekomen dat de studenten
die ik onderzoek freelancers zijn.

Onderzoeksactiviteiten.

Om die drempel te kunnen verlagen ben ik opzoek
gegaan naar bestaande artikelen en oplossingen
die door andere partijen ingezet zijn. Zo kwam
ik al snel bij een artikel dat gedetailleerd uitleg
gaf hoe ik deze drempel kan verlagen [9]
[5]. Het
belangrijkste wat ik uit dit artikel gehaald heb, is
dat deze studenten de lading van het 'ondernemen'
af moet halen. In dit artikel wordt er duidelijk
uitgelegd hoe dit met bijvoorbeeld sporten gaat:
Stap af van wat je denkt over sporten. Sporten is
niet drie keer per week twee uur in de sport school
staan. Sporten is lichamelijke beweging en dat
kunnen ook vijf situps zijn wanneer je aan het
wachten bent op je koffie. Dit vertaald naar mijn
onderzoek betekend dit dat het starten van een
onderneming niet gelijk 20 bedrijven benaderen is.
Wanneer je je als student inschrijft bij de KvK ben
je namelijk al ondernemer. Zo simpel is het.
Om dit te accentueren heb ik studenten gevraagd
welk synoniem voor ondernemen de minste lading
met zich meebrengt: hieruit kwam duidelijk naar
voren dat 'zelfstandige' de minste lading met zich
meebracht en daarom het makkelijkst bereikbaar
lijkt. Zie bijlage 5
Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat
studenten makkelijker kunnen starten met
ondernemen tijdens zijn of haar studie? Volgens
Eelco de Boer zijn er veel voordelen van vroeg
starten met ondernemen [10]
[5].

Het concept en prototype

Zo geeft hij aan dat starten tijdens je studententijd
je veel voordeel kan opleveren voor de toekomst.
Volgens Eelco heb je als student juist veel tijd om
uit te zoeken wat je wilt en om fouten te maken.
"Geloof me, als je later ouder bent kom je er pas
achter hoeveel tijd je tijdens je studie had". Door
vroeg te beginnen bouw je ook al snel ervaring op
waardoor je meer kans hebt om later succesvol te
worden.
Door te onderzoeken wat de behoeftes van de
studenten zijn kwam ik er ook gelijk achter waar
het fout gaat. De informatie die studenten nodig
hebben om te starten met ondernemen staat
overal verspreid op het internet. Dit is dan ook een
reden waardoor mijn doelgroep (nog) niet gestart
is met ondernemen. Ikzelf ben anderhalf jaar
geleden gestart met mijn eigen onderneming. De
inzichten die de doelgroep en ik hebben ervaren
werden vervolgens ook bevestigd door de ervaren
ondernemers. Dit kwam naar voren tijdens het
pitchen van mijn concept en prototype (de app).
"Als deze app er toen zou zijn zou ik hem gelijk
gebruiken, dit is wat ik toen nodig had”
Hiermee verwijst Fahrad (heeft een eigen kleding
zaak en is tegelijkertijd aan het afstuderen voor de
opleiding CMD) naar de problemen die hierboven
beschreven staan. Te veel informatie op te veel
verschillende plekken.
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Uit onderzoek blijkt dat 77% van je studie wordt
betaald door de staat [11]
[5]. Dit in combinatie met
het feit dat veel studenten studievertraging
oplopen [12] zorgt het ervoor dat ik als ontwerper
veel verantwoordelijkheid op mij neem. Daarom
heb ik onderzocht hoe ik ervoor kan zorgen dat
een student een weloverwogen keuzen kan maken
om ervoor te zorgen dat ik het ondernemen niet
stimuleer maar die drempel omlaag leg om het
starten als freelancer makkelijker te maken.
Dit is dan ook wat ik wil oplossen met dit
onderzoek. Het concept is: De obstakels die,
Communicatie & Multimedia Design, studenten
ervaren, wanneer ze geïnteresseerd zijn en
mogelijk willen werken als freelancer, in de
grafische sector, verlagen en de student te
begeleiden om zo tot een weloverwogen keus te
komen.
Hier heb ik vervolgens verschillende prototypes
voor bedacht die het probleem mogelijk kunnen
oplossen. Deze prototypes zijn vervolgens getest
en besproken met de doelgroep. Hierdoor ben
ik tot de conclusie gekomen dat een applicatie
het beste werkt en antwoord kan geven op de
onderzoeksvraag.

Conclusie en positionering.

Het interessante aan dit onderzoek is dat mijn
eerste ingevingen niet terecht waren. Ik heb om
mij heen gemerkt dat veel studenten die een
eigen bedrijf hebben studie vertraging hadden
opgelopen. Ook wist ik dat dit kwam doordat ze
hun studie niet goed konden combineren met hun
ondernemingen. Echter bleek door mijn onderzoek
al snel dat dit fenomeen inderdaad klopte maar
dat dit helemaal niet opgelost moet worden. Het is
dus officieel geen probleem. Door weer terug uit
te zoemen en mijn vooronderzoek te bestuderen
kwam ik achter een onverwacht inzicht. Studenten
hebben veel interesse om te ondernemen.
“Bijna zeventig procent van de 1.500
ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) zegt
graag te willen ondernemen, maar om diverse
redenen worden ze toch teruggeworpen in hun
ambities.” [13]
[5] Door in gesprek te gaan met
CMD studenten werden deze inzichten al snel
bevestigd. Uit mijn enquête bleek dat 14 van de
22 studenten nagedacht hebben om te starten als
freelancer.
Door vervolgens de voor- en nadelen te
onderzoeken en waarom je juist moet beginnen
met 'ondernemen' als je student bent, ben ik op
het idee genomen om het ondernemen onder
studenten gemakkelijker te maken.
Door dit onderzoek ben ik tot de conclusie
gekomen dat de drempel voor tweede jaars CMD
studenten, die erover hebben nagedacht om te
starten met freelancen, te hoog ligt. Dit is dan ook
wat ik met mijn product wil oplossen.

Mijn product zal het toegankelijker maken voor
studenten om te starten als 'ondernemer'.
Uit deskresearch weet ik dat ik de drempel kan
verlagen door energie uit het onderwerp te halen
[14]
[5]. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat ik het
ondernemen als iets heel groots zag. Ook heb
ik gemerkt dat het starten met ondernemen het
aller moeilijkst is. Hierdoor kan ik mij vinden in de
inzichten die dit artikel beschrijft.
Door verschillende gesprekken te voeren met
de tweedejaars CMD studenten weet ik waar
de behoeftes van deze studenten liggen. Ze
hebben vooral behoeft aan de juiste informatie.
Dit komt doordat de informatie om te starten als
ondernemer verspreid staat over het internet.
Dit kan ik samen met ervaren ondernemers
bevestigen.
Ik weet nu dat ik de drempel, om te starten met
ondernemen, kan verlagen door te voldoen aan de
behoefte van de student en het woordgebruik aan
te passen aan de student. Zo gaat er in de app
gepraat worden over 'zelfstandige' en niet over
ondernemer of bijvoorbeeld entrepreneur.
Wel is het belangrijk dat ik de studenten niet
stimuleer om de starten maar juist begeleid. Ik
weet nu dat de overheid ongeveer 77% van je
opleiding betaald [15]
[5]. Dit is dan ook de redenen
om ervoor te zorgen dat de student de juiste
keuzen maakt als hij of zij de interesse heeft om
te starten als freelancer.
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Dit bereik ik door in de applicatie verschillende
'pauze' momenten in te lassen zodat de student
kan reflecteren en tot een weloverwogen keuzen
kan komen.
Dit onderwerp spreekt mij persoonlijk aan omdat
ik anderhalf jaar geleden zelf begonnen ben met
freelancen. Hierdoor weet ik waar ondernemers
doorheen gegaan zijn en hoe ze te werk gaan. Wel
heb ik al mijn eigen standpunten altijd proberen
te valideren wormmiddel van verschillende
onderzoeksmethodes.
Verder heb ik mij vooral gefocust op CMD
studenten en ondernemers in de grafische wereld.
Dit heb ik gedaan om mijn onderzoek zo concreet
mogelijk te maken.
Zelf ben ik erg tevreden over mijn onderzoek en
sta ik achter mijn keuzes en mijn concept. Doordat
ik een app ga maken kan ik hierin echt mijn
grafische skills in kwijt (UX/UI). Dit kan voor mijn
toekomst dus erg belangrijk zijn en kan ik mijn
eindwerk mooi tonen in mijn portfolio.

RESEARCH

Start onderzoek.

Eigen inzichten
Gesprekken

Door deze korte gesprekken heb ik een beter
beeld gekregen hoe studenten omgaan met het
combineren van hun voltijd studie en het runnen
van een eigen onderneming. Deze inzichten kan ik
gebruiken als startblok waardoor ik gedurende het
half jaar meer inzichten zal vergaren.

Eerst is uitgegaan van eigen inzichten als
standpunt in dit onderzoek. Vervolgens hebben
verschillende korte gesprekken plaatsgevonden
met vierdejaars CMD studenten die een eigen
onderneming hebben waarin ik het vooral vragen
stelde over zijn of haar onderneming en het volgen
van een voltijd studie. Ook heb ik deskresearch
gedaan om bepaalde inzichten te versterken.
Door de gesprekken te voeren met studenten is
geprobeerd de eerdere inzichten te bevestigen om
zo tot een valide onderzoek te komen.
Hieronder staan de belangrijkste inzichten die
ik uit de verschillende korte gesprekken gehaald
heb.
- Het runnen van een eigen onderneming kost over
het algemeen meer tijd dan van tevoren wordt
gedacht.
- Toekomst perspectief van deze ondernemers zijn
erg helder en uitgebreid.
- Het werken aan de onderneming is vaak een stuk
leuker dan aan een project voor school.
- Van de 4 studenten die ik heb gesproken hebben
er 3 studievertraging opgelopen.
- Alhoewel de onderneming goed gaat willen ze
nog wel hun diploma halen.
- Het is lastig om te achterhalen welke regels
er voor jouw onderneming gelden (belangrijke
informatie over het starten van een eigen bedrijf)
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Start onderzoek.

Deskresearch

Zelf heb ik gemerkt dat er overal informatie
over het ondernemen te vinden is, ook over
de combinatie met school. Echter staat alle
informatie verspreid over het internet. Ik ben
vorig jaar zelf begonnen met een eigen bedrijf en
merkte hoe weinig informatie er verstrekt wordt.
Het inschrijven bij de KVK is heel gemakkelijk.
Maar om vervolgens bijvoorbeeld zelf je
belastingzaken te regelen moet je toch spitten in
de hoeveelheid informatie die er op het internet te
vinden is.

Al op de middelbare school leer je onderwerpen
die je later kunt gebruiken in het werkzaam
leven. “Het voortgezet onderwijs valt uiteen in
een voorbereidend wetenschappelijke tak, een
algemene en een beroepsvoorbereidende” [16]
[3]. Op
school leer je vooral hoe je je moet voorbereiden
op een vaste baan maar niet hoe je je eigen
onderneming moet starten. Waarom kiezen
jongeren hier wel voor en gaat dit wel altijd
goed? Veranderd door een eigen onderneming
hun perceptie van het behalen van een studie of
staat hierdoor juist de onderneming op nummer
1? Uit onderzoek blijkt dat in de laatste jaren er
meer aandacht is voor het ondernemen dan ooit
tevoren. “Jongeren krijgen dit ook vaker van huis
uit mee” [17]
[4]. Mij is ook opgevallen dat wanneer je
je moet herinschrijven voor de studie er gevraagd
wordt of je van plan bent om een eigen bedrijf te
starten. Hier heb ik echter geen cijfers van kunnen
vinden.
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Extra informatie en inzichten: zie bijlage 1

Interviews met studerende ondernemers.

Er zijn een drie tal interviews afgelegd met
studenten die een eigen onderneming hebben.
Deze interviews zijn uitgetypt en te vinden in
de bijlage (inclusief mp3). Voorafgaand aan het
interview zijn een aantal vragen opgesteld: Ook
deze vragen zijn te vinden in de bijlage bij de
gegeven antwoorden.
De geïnterviewde studenten
Naam + naam bedrijf:		
- Ahmed (PapaSaber)		
- Indy (Plures Proventus)
- Ruben (Tizzy)		

zijn:
Onderneming in:
- Animaties
- Grafisch
- Websites

Wat uit de interviews naar voren is gekomen
is dat iedereen super gemotiveerd is en al een
toekomstplan heeft. Ze weten goed te vertellen
hoe ze zichzelf later zien werken en hoe hun eigen
bedrijf er dan uit zal zien. Ook geven ze vrijwel
allemaal aan dat het runnen van een eigen bedrijf
eigenlijk niet te combineren valt met studeren. De
eigenaren van Tizzy en Plures Proventus werken
nu allebei fulltime of soms meer dan fulltime. Zij
kunnen op dit moment hun studie niet combineren
met een eigen bedrijf. Volgens Ruben komt dat
omdat hij nu niet minder kan gaan werken. Hij
zit vast aan klanten die werk willen hebben en hij
kan het zich dus niet veroorloven om rustig aan
te gaan doen. Indy werkt op Zzp basis fulltime
voor één bedrijf en doet daarnaast ook nog wat
lossen branding opdrachten. Hij is momenteel
ook gestopt met school en focust zich op de
toekomst.

Wat ook opgevallen is, is dat school voor iedereen
toch weer anders is. Voor Ahmed en Ruben is
het heel simpel: ze willen afstuderen. Ze hebben
hier verschillende redenen voor. Voor Ruben is
het vooral de praktische kant van het ‘papiertje’.
Hij wil binnen 3 jaar een huis kopen dus is het
voor hem makkelijker als hij dan voor een baas
zou werken. Wel wil hij daarna weer voor zichzelf
gaan werken, want het liefst werkt hij nooit meer
voor een baas. Voor Ahmed gaat het vooral voor
een stukje zekerheid en schulden. Hij heeft recht
op een aanvullende beurs en die schuld wordt
kwijtgescholden als hij zijn diploma haalt. Verder
wil hij nooit meer voor een baas gaan werken
en wilt hij in de toekomst zelf een eigen bureau
starten. Wel geeft hij aan dat een papiertje hoe
dan ook lekker is om te hebben en daarom zijn
studie nog even voorrang geeft. Indy kijkt weer
heel anders naar zijn studie. Hij ziet zijn studie
nu vooral als een gemakkelijk opstapje naar zijn
eigen carrière. Hij leent maximaal en spaart dat
op om straks materiaal te kunnen kopen voor zijn
eigen bedrijf. Hij hoeft zijn studie niet meer te
halen want hij is van plan de rest van zijn leven als
ondernemer door het leven te gaan. Indy gebruikt
school dank ook alleen als handvat om zijn
onderneming te kickstarten.
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Interviews

Verder geven de drie heren aan nooit
begeleiding gehad of gevraagd te hebben om
hun onderneming te kunnen combineren met
hun studie. Zoals Ahmed aangeeft is het vooral
hoeveel de student zelf wil doen en juist niet wil
doen. “Je kunt voor een 5.5 gaan maar ook voor
een 10”.
Ook niet iedereen heeft veel geleerd op de studie
wat ze echt heeft geholpen voor de toekomst.
Ruben gaf terecht aan dat de studie je handvaten
aanreikt maar als je zelf echt iets goed wilt
kunnen je het in je eigen tijd verder zal moeten
leren. Dingen die de heren wel hebben geleerd
gaan meer over het presenteren en het creatief
denken.
Enrique Wouters (CustomKicksNl) is ook een
CMD student die een eigen onderneming runt. In
een interview met EditieNl geeft hij aan dat hij
nog druk bezig met zijn studie: "Het is lastig te
combineren. Het wordt me af en toe een beetje
veel, maar mijn diploma halen is erg belangrijk."

Uitgetypte interviews + mp3: zie bijlage 2

Interviews met studerende ondernemers.
Enquête met studenten.

Ik heb gemerkt dat de geïnterviewde ondernemers
leven voor hun onderneming en daarom het
combineren met de studie vaak lastig of zelf
onmogelijk is. Wel zitten deze ondernemers
officieel nog op school en blijven het dus
studenten die hun collegegeld elk jaar netjes
moeten betalen. Allee geïnterviewde ondernemers
hebben studievertraging opgelopen. Bij sommige
is het een samenloop van omstandigheden maar
de onderneming is wel de hoofdreden waarom
deze ondernemers langer doen over hun studie.
Wel zijn ze allemaal gemotiveerd waardoor ze
zeker zijn van hun toekomstbeeld. Ze willen het
liefst nooit meer voor een baas werken. Dat is één
ding wat zeker is.

- Niet iedereen weet wat hij of zei later wil gaan
doen voor werk.

Om deze inzichten uit mijn interviews te kunnen
weerleggen en vergelijken heb ik een enquête
uitgezet onder studenten die een normale
bijbaan hebben. Kunnen zei hun studie wel beter
combineren en kijken ze naar hun toekomst?

- 7 op de 9 studenten geeft aan geen
consequenties te hebben gehad met betrekking
tot zijn of haar studie.

Hiernaast staan de interessante bevindingen uit
deze enquête.

- Als studenten het weten is het niet gedetailleerd
en beschrijven ze meer het werkveld waarin ze
terecht willen komen (erg breed dus).
- 5 op de 9 studenten geeft aan gemiddeld 1 tot 8
uur te werken voor zijn of haar bijbaan.
- 2 op de 9 studenten geeft aan gemiddeld 8 tot 16
uur te werken voor zijn of haar bijbaan.
- 2 op de 9 studenten geeft aan gemiddeld 16 tot
24 uur te werken voor zijn of haar bijbaan.

- 5 op de 9 studenten werkt niet in de sector waar
hij of zij voor studeert.
- 5 op de 9 studenten kan zijn of haar studie goed
combineren met zijn of haar bijbaan.
- 3 op de 9 studenten kan zijn of haar studie soms
combineren met zijn of haar bijbaan.
- 1 op de 9 studenten kan zijn of haar studie slecht
combineren met zijn of haar bijbaan.
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Ik heb gemerkt dat deze studenten minder goed
weten wat ze in hun toekomst willen doen op het
gebied van werk. De ondernemende studenten
kunnen heel gedetailleerd vertellen wat hun
toekomstvisie is en weten welke doelen ze willen
behalen. Sommige kunnen zelfs vertellen wat ze
vervolgens willen doen wanneer ze bepaald doelen
uiteindelijk behaald hebben. Op de vraag: waar
zie je jezelf werken over 5 jaar, gaven de meeste
studenten met een bijbaan een veel makkelijker
antwoord. In het werkveld waar ik voor studeer of
werken in de regio zuid Holland, zijn voorbeelden
van antwoorden die door deze studenten gegeven
zijn. Dit in combinatie met het feit dat 5 op de
9 studenten geen bijbaan hebben in de sector
waarin ze studeren merk je dat ze minder bezig
zijn met hun toekomst. Ook geven de studenten
met een bijbaan aan veel minder te werken dan
de ondernemers. Het gevolg hiervan is dat deze
studenten hun studie beter kunnen combineren
met zijn of haar bijbaan.
In een artikel van de nationale onderwijsgids
geeft 60% van de afgestudeerde studenten aan
niet weten wat voor baan ze willen in de toekomst
Dit versterkt het beeld dat studenten met een
eigen ondernemen beter weten wat ze willen. Dit
betekend ook dat wanneer een student de studie
beter wilt kunnen combineren met zijn of haar
onderneming, de onderneming achteruit gaat.

Enquête: zie bijlage 3

Waar halen studenten hun informatie vandaan?
Waarom starten studenten met ondernemen?

Waar halen de studenten alle informatie vandaan
over het runnen van een onderneming?
Een jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijf
gestart in grafische vormgeving. Echter heeft
bij mij school altijd op nummer één gestaan,
waardoor mijn onderneming op een laag pitje
stond. Wel heb ik ervaring met het onderzoek
doen naar informatie nodig hebt voor een eigen
onderneming. Ik heb mijn informatie vooral
verkregen door het te vragen aan studenten of
kennissen met een eigen onderneming. Dit omdat
de informatie die ik vond op internet niet duidelijk
genoeg was.
Na verschillende gesprekken met ondernemende
studenten werd er al snel aangegeven dat ook
deze groep hun informatie van anderen hebben
gekregen. Verder vertaald naar mijn onderzoek
is het duidelijk dat dit niet werkt voor iedereen.
In theorie ligt de beschikbare informatie binnen
handbereik (zowel via het internet als via ervaren
ondernemers). Echter is voor veel studenten de
drempel nog steeds veel te hoog en zijn ze nog
niet begonnen met het ondernemen.

Hieronder staan een aantal websites die ik
destijds gebruikt heb om tot mijn informatie
te komen. Dit is echter een greep uit de talloze
websites.
www.freelance.nl
nl.careeriva.com
nl.minotauromaquia.com
ondernemersplein.kvk.nl
www.startbedrijf.nl
www.ondernemeneninternet.nl
www.unizo.be
Waarom kiezen studenten voor het starten van
een eigen onderneming?
Studenten kiezen vaak voor een eigen
onderneming om verschillende redenen. Geld,
vrijheid en niet voor een baas te hoeven werken.
Wel heb ik gemerkt dat alles goed doordacht
is. Het is voor iedereen begonnen uit een vorm
van nieuwsgierigheid en/of een hobby. Alle
geïnterviewde ondernemers hebben aangegeven
zich vervolgens te hebben in geschreven bij
de KVK. De een is vervolgens eigen websites
gaan maken en verkopen. De ander is op zzp
basis in combinatie met een eigen onderneming
gaan werken en de ander is animatie video’s
gaan maken. Maar ze hebben allemaal één
gemeenschappelijk doel. Nooit meer voor een
baas te hoeven werken.
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Deze inzichten geven mij de basis voor wat
het betekend om een ondernemer te zijn. Ook
hoe studenten omgaan met het zijn van een
ondernemer en student tegelijkertijd. Verder heb
ik ook een idee gekregen waarom deze studenten
ervoor kiezen om te gaan ondernemen en waar
ze de informatie vandaan halen. Dit geeft mij de
basis om verder te gaan met dit onderzoek en
verschillende zaken uit te lichten en dieper te
onderzoeken.

Wat is freelancen?

“Freelancen is werken als zelfstandige, zonder
baas.….. In de volksmond wordt freelancer
vaak gebruikt voor mensen die met hun hoofd
werken. Denk aan ontwerpers, copywriters
en boekhouders. Terwijl met zzp’ers vaak
zelfstandigen worden bedoeld die met hun handen
werken, zoals stukadoors, metselaars en kappers.“
[18]
[5]. Dit is in het kort wat de term freelancen
inhoud.
Het zijn of worden van een freelancer brengt zo
zijn voor- en nadelen met zich mee. In dit artikel
worden er meerdere voordelen genoemd. Zo zijn
er drie hoofdonderwerpen die ‘collega-freelancers’
noemen als grootste voordelen.
1. Het salaris ten opzichte van de werkuren.
2. De balans tussen werk en privé.
3. De vrijheid/flexibiliteit.

Deskresearch

Verder geven ze aan dat deze voordelen ook
tegen je kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan
je uurloon. Deze is vaak hoger dan een uurloon
in loondienst maar je uurloon in loondienst is
vaak een loon waar verschillende verzekeringen
en sociale premies vanaf gehaald zijn. Daarom is
het goed om je te realiseren dat je als freelancer
deze kosten allemaal zelf moet betalen. “Je
kunt thuis zijn (voor de kinderen) wanneer je
wilt, maar freelancen kan ook uitlopen op elke
avond werken”. Ook geeft dit artikel terecht aan
dat freelancers veel vrijheid hebben, maar ook
verantwoordelijkheid. Hiermee bedoelen ze dat
je zelf kan bepalen wanneer of hoe laat je op wilt
staan, echter moet je ook zelf bepalen wanneer je
weer aan het werk moet gaan om je deadlines te
kunnen halen.
Wat zijn eigenschappen die passen bij
ondernemers: [19]
In dit artikel wordt beschreven welke 20
eigenschappen passen bij een echte ondernemer.
Het woord ‘ondernemer’ wordt dan ook gelijk aan
je geplakt als je je inschrijft bij de KVK. Hierdoor
erken je dat je een eigen bedrijf bent en dus
ook verantwoordelijk bent voor eventuele eigen
verzekeringen, salaris en andere verplichtingen
zoals het afdragen van winstbelasting.
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1) Passie en gemotiveerd zijn.
2) Risico’s durven nemen.
3) Zelfvertrouwen.
4) Zelfdiscipline om hard te werken.
5) Aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
6) Creativiteit.
7) Netwerken.
8) Goed plannen.
9) Verstandig omgaan met geld.
10) Overtuigingskracht.
11) Verantwoordelijkheid nemen.
12) Resultaatgericht werken.
13) Initiatief nemen.
14) Commercieel zijn.
15) Betrouwbaar.
16) Enthousiast zijn.
17) Doorzettingsvermogen.
18) Zelfstandigheid.
19) Leergierigheid.
20) Zelfkennis.
Door deze inzichten weet ik dat het ‘ondernemen’
niet voor iedereen is. Echter is het natuurlijk
vooraf moeilijk te bepalen of dit wel of niet bij je
past. Wel is het belangrijk dat het worden van een
ondernemer toegankelijk is voor studenten zodat
ze dit zelf kunnen uitzoeken.

Wat doet een freelancer op een dag?

Om meer inzicht te kunnen krijgen in wat ee
studerende ondernemer allemaal doet heb ik een
cultural probe uitgezet. Het doel van deze probe
is er achter komen hoe een ondernemer zijn dag
indeelt. Hierdoor krijg ik een beter beeld wat een
studerende ondernemer uitvoert in een dag wat ik
later weer kan gebruiken in mijn eindproduct.
Dit experiment is uitgezet onder een aantal
studerende ondernemers. Ik heb ze gevraagd,
zonder dat ze wisten waarom, om een hele dag bij
te houden met alles wat ze doen.
Dit is wat is opgevallen uit dit experiment:
- Tijd is beperkt. Als ik zie hoeveel een
ondernemende student in een dag kan verwerken
houd het natuurlijk ergens een keer op. Ik zie aan
zijn dagindeling dat het helemaal volgepropt zit
waardoor je weinig of geen tijd meer overhebt om
andere zaken te regelen.

Cultural probe

- Meedraaien in de grote mensen wereld. Als
student heb je vaak nog geen weet of ervaring
hoe het is om te werken in de volwassen
ondernemerswereld. Als ik zie welke taken hij
al uitvoert kan ik mij voorstellen dat dit niet
voor iedereen geschikt is. Denk hierbij aan
verschillende account beheren van het bedrijf, met
nieuwe resellers praten/nieuwe resellers werven,
influencers benaderen en planningen maken voor
maandelijkse campagnes en mails beantwoorden
namens het bedrijf. Dit zijn taken die leuk klinken
maar veel verantwoordelijkheid eisen. Een
mail versturen met veel spellingsfouten of een
verkeerde vorm van tekst kan een potentiële klant
doen afhaken. Dit geldt natuurlijk ook voor content
dat geplaatst wordt op de verschillende kanalen.
Als het er slecht uit ziet of niet nuttig is. Dan kan
dit toekomstige of zelf huidige klanten kosten.

Dit alles kan meegenomen worden in de
ervaringen die een ondernemer ervaart. Ook dit
kan weer bijdrage aan inzichten die belangrijk
zijn voor studenten die denken aan een
freelancecarrière. Freelancen hoeft niet alleen
maar 8 uur per week te zijn. Wanneer je jezelf
een ondernemer noemt ben je vaak gevoelig
voor kansen. Wanneer er verschillende kansen
op je pad komen die aantrekkelijk zijn, ben je
vaak geneigd hierin mee te gaan. Er zijn steeds
meer studenten die denken aan het freelancen.
Ook is het belangrijk mee te nemen dat deze
ondernemers meedraaien in het volwassen zaken
leven. Belangrijke calls of mails versturen hoort
hier dus ook bij. Dit is ook belangrijk om mee te
nemen naar mijn uiteindelijk concept.

- Reistijd wordt vaak onderschat. Niet iedere
freelancer zit heel de dag thuis. Zoals deze
‘ondernemer’ werkt hij momenteel voor een ander
bedrijf. Hierdoor wordt hij merendeel gedwongen
naar kantoor te komen. Omdat dit bedrijf in
Utrecht gevestigd is, heeft hij per dag ongeveer
4 uur reistijd. Deze kostbare tijd gaat dan af van
eventuele vrije tijd of tijd dat gestoken kan worden
in de eigen onderneming of boekhouden. Hierin
speel die tijd tekort dus ook weer mee. Wel is het
zo dat niet iedere freelancer en dus ondernemer
veel onderweg is. Zo werkt Tizzy voornamelijk
thuis en gaat alleen uit de deur voor eventuele
afspraken of andere belangrijke zaken.
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Welke informatie hebben studenten nodig om te
kunnen starten met freelancen?
Stappenplan

Deskresearch
Eigen inzichten

Hoe een freelancer start met ondernemen kan
ik halen uit deskresearch en professionals uit
het werkveld. Er bestaan veel websites waar tips
worden gegeven over hoe je het beste kan starten
met het ‘ondernemen’. Echter is de drempel voor
studenten om te starten met het ondernemen nog
steeds te hoog [zie pagina 20] . Daarom is het
belangrijk om die tips te gebruiken, omzetten in
student gerichte (korte) stappen zodat de drempel
zo laag mogelijk blijft. De uitgeschreven teksten
zijn nu niet bij elkaar gevoegd omdat de teveel is
voor dit exploratie verslag. Ook is de informatie
niet gebaseerd op meningen waardoor de
informatie in een later stadium, tijdens het maken
van het product, verzameld en geïmplementeerd
kan worden. De informatie staat immers op het
internet en is het een feit dat het internet niets
mist. Wel mist er een platform waar de nodige
informatie te vinden is die de behoeft, van in dit
geval CMD studenten, niet vervult.

https://www.freelance.nl/community/starten-alszzper

https://over-ons.belastingdienst.nl/vanaf-1januari-2020-nieuwe-kleineondernemersregeling/

https://www.voorbeeldmotivatiebrief.nl/hoe-beginje-met-freelancen/

https://www.voorbeeldmotivatiebrief.nl/hoe-begin-jemet-freelancen/

https://nl.careeriva.com/hoe-begin-ik-metfreelancen-moet-ik-gewoon-banen-aannemen-enkijken-wat-er.html

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/rechtsvorm/
freelancer-worden-zo-doe-je-dat

Wel is onderzoek gedaan naar de bronnen die
gebruikt zullen worden voor het eindproduct:

https://www.ondernemeneninternet.nl/
minderjarig-ondernemen/

https://nl.minotauromaquia.com/blog/
consultancy-freelance-and-contracting/201805-06-how-to-get-a-freelance-job-15-steps-withpictures.html
https://ondernemersplein.kvk.nl/eigen-bedrijfstarten-10-belangrijke-stappen/
http://www.startbedrijf.nl/artikel/hoe-word-jeondernemer-met-een-eigen-bedrijf

https://www.unizo.be/starters
https://www.belastingdienst.nl/
wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_
de_btw/kleineondernemersregeling/
kleineondernemersregeling
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https://nl.wikicell.org/Start-Freelancing-580
https://nl.everisawards.pt/how-start-freelancing
https://ondernemersplein.kvk.nl/aan-de-slag-alsfreelancer-of-zzper/

Ditzelfde geldt voor het stappenplan. Die
gegevens zullen worden verzameld tijdens
de ontwikkeling van het eindproduct. Dit in
combinatie met de benodigde informatie zal
zorgen voor een compleet platform die de behoeft
van de student zal vervullen. Zoals al aangegeven
heb ik de teksten voor het stappenplan nog niet
verzameld. Dit om de exploratie zo concreet
mogelijk te houden.
De stappenplan zal gericht zijn vanaf hoe je je
inschrijft bij de KvK tot en met de eerste klanten.

Waarom je juist moet beginnen met ‘ondernemen’ tijdens je
studie.

Niet iedereen is een geboren ondernemer of
ziet het zitten om te gaan ondernemen. Dit
kan natuurlijk! Wel zijn er veel studenten die
erover denken om voor zichzelf te beginnen en
een onderneming te starten of te starten als
freelancer [zie pagina 20]. Eelco de Boer praat in
deze YouTube video[20]
[5] over 19 tips voor jonge
ondernemers. Hier geeft hij dan ook aan dat als je
wilt beginnen je dit vooral tijdens je studie moet
gaan doen. Dit heeft volgens hem er vooral mee
te maken dat je veel tijd hebt om de skills te leren
die belangrijk zijn voor later. Verder zegt hij ook
dat hoe eerder je begint hoe succesvoller je kan
gaan worden. Dit heeft veel te maken met ervaring
en de tijd die je als student nog hebt. “Pas als je
later ouder bent en je een baan hebt merk je pas
hoeveel tijd je eigenlijk tijdens je studententijd
hebt”.
In een artikel dat gepubliceerd is op
freelancer.nl wordt hieraan toegevoegd welke
voordelen er nog meer meespelen in het feit
dat je juist als student goed kunt beginnen als
freelancer. “Als student heb je meestal nog niet
veel financiële verplichtingen en daardoor kan je
zonder stress genieten van alle voordelen.” [21]
[5].
Ook kiezen van je eigen opdrachten en bepalen
wanneer jij werkt kan meedragen aan deze keuze.
“Behalve de net genoemde voordelen staat het
enorm goed op je CV en laat het zien dat je een
ondernemer bent die niet bang is om initiatief te
tonen.”

Voor veel studerende ondernemers is volledig
lenen een ‘goedkope’ en makkelijke manier om
aan veel geld te komen wat nodig kan zijn voor
het runnen van een onderneming. Twee derde van
alle studenten krijgen geld van zijn of haar ouders.
Dit is 15% meer dan voor het leenstelsel in 2015.
Ook is berekend dat huidige uitwonende studenten
ongeveer 789 euro per maand te kort komen om
helemaal zelf rond te kunnen komen. [22]
[5].
Hieruit is op te maken de meeste studenten niet
financieel afhankelijk kan zijn tijdens het studeren.
De ondernemers die ik gesproken heb zouden
al financieel afhankelijk kunnen zijn van hun
onderneming. Dit is volgens hun ook een van de
redenen om minder bezig te zijn met school. Zoals
Ahmed aangaf: “Je kunt voor een 5.5 gaan, je kan
ook voor een 10 gaan.” Dit geeft wel een beetje
aan hoe deze studenten kijken naar hun studie.
Het gaat meer om het papiertje dan daadwerkelijk
echt iets leren. Het is meer de extra zekerheid
voor de toekomst dan het studeren om veel te
kunnen leren. Deze ondernemers hebben het
studeren vooral gebruikt om zichzelf te ontplooien
tot de ondernemer die ze nu zijn. En gebruiken de
studie als middel om dat te bereiken.
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Ik weet dat studeren een dure tijd is. Wel blijkt
dat het voor studenten juist voordelig kan zijn
als ze starten met een onderneming tijdens de
studie. De goedkope lening van duo en de ruimte
en de tijd die je krijgt om uit ze zoeken wat je
wilt speelt hier ook een rol in. Als studenten zou
willen starten met ondernemen moeten ze er niet
van weerhouden worden door moeilijke regels
en de hoge drempel die veel studenten ervaren.
Het moet makkelijk en toegankelijk worden voor
iedereen.

De drempel om te starten met ondernemen ligt voor
studenten te hoog.

Door te praten met de doelgroep (tweede jaars
CMD studenten) bleek al snel dat veel studenten
interesse hebben in het ondernemen. Dit is ook
op te maken uit cijfers van de KvK. In afbeelding
2 is te zien dat sinds 2014 het aantal jonge
ondernemers met 238% gestegen is. Tussen 2018
en 2019 is dit al met 70% gestegen [23]
[5].
Om dit te kunnen valideren heb ik een enquête
gehouden onder CMD studenten om te kijken hoe
het met hun interesse is gesteld was ten opzichte
van het ondernemen. Deze enquête is gehouden
onder tweede jaars CMD studenten.
Uit deze enquête is gebleken dat van de 22
studenten er 14 wel eens hadden nagedacht om te
starten als freelancer. Zes van de studenten had
er nog nooit over nagedacht en twee van de 22
studenten werkte al als freelancer.
Uit een onderzoek dat gedaan is door full service
HR-dienstverlener Tentoo blijkt dat bijna 70% van
de 1.500 ondervraagde graag zou willen starten
met ondernemen maar dit om verschillende
redenen niet doet of durft.

Deskresearch
Eigen inzichten
Enquête

Hierdoor heb ik ook een wedervraag gesteld aan
de twee jaars CMD studenten: “je geeft aan dat
je er al eens aan gedacht hebt om als freelancer
actief te worden. Wat is dan die reden dat je de
stap niet of nog niet gezet hebt.”
Uit het onderzoek van full service HRdienstverlener Tentoo werden er al een aantal
redenen gegeven maar niet hoeveel studenten
daarmee kampten.
Daardoor heb ik verschillende antwoorden
gecategoriseerd zodat ik duidelijk cijfers terug zou
krijgen van deze tweedejaars CMD studenten.

Afbeelding 2.

- 2 studenten geven aan dat ze nog niet begonnen
zijn met freelancen omdat ze dan een onzeker
inkomen hebben.
- 4 Studenten geven aan dat ze nog niet begonnen
zijn met freelancen omdat ze denken dat het niet
past bij hun toekomst.
- 2 Studenten geven aan dat ze nog niet begonnen
zijn met freelancen omdat ze niet goed weten of
ze aan genoeg werk kunnen komen.
- 4 Studenten geven aan dat ze nog niet begonnen
zijn met freelancen omdat ze het spannend vinden
om de stap te nemen.
- 2 Studenten geven aan dat ze nog niet begonnen
zijn met freelancen omdat ze niet goed weten hoe
ze moeten beginnen.
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De drempel om te starten met ondernemen ligt voor
studenten te hoog.

Het is lastig om uit deze data harde feiten te
halen. Wel heb ik aan deze studenten gemerkt dat
antwoord 4 het meest bij de studenten losmaakt.
Sommige studenten gaven ook aan dat het niet
alleen spannend is maar ook dat ze niet zouden
weten hoe ze moeten beginnen. Hierdoor kan
ik wel concluderen dat studenten het vooral
spannend vinden. Hierbij zijn antwoorden 1 en
5 een bijkomstigheid waar de meeste studenten
minder moeite mee hebben. Wat ook opviel is
dat maar 4 van de 14 studenten mij kon vertellen
dat het freelancen niet bij zijn of haar toekomst
past. Dit zou natuurlijk kunnen doordat CMD een
creatieve studie is waardoor het voor studenten
vaak makkelijker wordt om in die sector te
freelancen. Verder heb ik gemerkt dat ongeveer
64% (exclusief de studenten die al werken als
freelancer) nagedacht heeft over het werken als
freelancer.

Hierdoor lijkt het mij interessant om dit wel te
bieden aan toekomstige freelancers. Een platform
of app waar alle nodige informatie te vinden
is. Denk aan linkjes, filmpjes en verdere uitleg.
Maar ook data en alles wat je nodig hebt om je
belastingzaken te regelen en ook waar je allemaal
rekening moet houden.
Doordat het ondernemen steeds populairder wordt
maar er nog steeds veel studenten zijn die het om
verschillende redenen niet aandurven om te gaan
ondernemen kan ik hieruit concluderen dat de
drempel voor studenten te hoog ligt.

Eigen inzichten
Enquête

Mijn standpunt hierin is dat als studenten het
idee hebben dat ze graag iets willen doen. Dit
niet 'verpest' mag worden door de drempels
die deze studenten omschrijven. Ook ik heb
dit meegemaakt anderhalf jaar geleden. Te
veel verschillende informatie verspreid over
veel websites en het idee dat het ondernemen
een heel groot en moeilijk iets is. Daarom wil
ik voor studenten het ondernemen en in dit
geval en freelancen toegankelijker maken en
dus de drempels voor deze studenten verlagen
zodat ze makkelijker kunnen beginnen met het
ondernemen.

Zelf heb ik daar ook over getwijfeld. Een van de
redenen waarom ik het gedaan heb is omdat ik
een vriend had die het al deed. Hierdoor voelde
de drempel voor mij een stuk lager omdat ik aan
hem snel wat kon vragen. Zelf heb ik ook gemerkt
hoe lastig het kan zijn om aan de juiste informatie
te komen. Verschillende informatiebronnen
vertellen weer andere dingen. En verschillende
regels gelden ook weer voor verschillende soorten
zzp’ers/’bedrijven’. Hierdoor kan het verwarrend
zijn welke regels voor jou gelden en waar je wel en
geen recht op hebt.
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Persona

Studerende ondernemer

De studenten die ik vooral bestudeer en
onderzoek zijn studenten die voor zichzelf werken.
Freelancers dus. De een leent zich uit voor een
werkgever op freelance basis. De ander maakt
websites en weer een ander maakt animaties
onder zijn eigen naam. Deze ondernemers hebben
daarom ook geen problemen als het gaat om inen verkoop van goederen omdat ze vooral online
werken. Deze studenten zijn veelal begonnen
vanuit de visie om in de toekomst niet voor een
baas te hoeven werken. Dit biedt voor hun een
beter toekomst perspectief en weten dan ook
goed wat ze na het studentenleven willen doen
en bereiken. Deze studenten kunnen je haarfijn
uitleggen wat ze over vijf jaar bereikt willen
hebben. Denk hierbij aan hoever ze in hun bedrijf
staan, of ze eventueel al extra personeel hebben
aangeven, welk bedrijfsvorm ze runnen en wat
dan daar de volgende stappen weer van zullen
zijn. Deze studenten zijn zeer gedreven en streven
hun doelen na. Verder grijpen ze kansen aan die
ze tegenkomen ongeacht de uitkomst. Voor deze
studenten zijn die kansen ervaringen die ze goed
kunnen gebruiken voor hun toekomst.
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Persona

Student

De studenten waarvoor ik mijn oplossing
maak zijn studenten die erover nadenken
om te starten als ondernemer maar dit
om verschillende redenen niet durven.
De een weet niet goed hoe hij of zij moet
beginnen en de ander vind de stap te
groot. Verder heeft meer dan de helft van
deze studenten een bijbaan die niet in de
sector is waarvoor hij of zij studeert.
Door deze persona's heb ik een helder
beeld wie de studenten groepen zijn.
Ik weet wie de studenten zijn die een
eigen onderneming hebben. Ook weet
ik wie de studenten zijn die graag willen
ondernemen maar dit (nog) niet doen.
Hierdoor kan ik gerichter opzoek naar
oplossingen en kan ik mijn prototypes
makkelijker meten met de doelgroep.
Een uitwerking over de kosten die de
student moet maken en informatie over
studiefinanciering is te vinden in de
bijlage.
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Enquête: zie bijlage 9

Persona (relevantie)

Student

Wat maakt CMD relevant als vertrekpunt voor
studenten of ondernemers?
In afbeelding 3. is te zien dat 2 van de 11
ondervraagde studenten (die een andere opleiding
volgen) erover heeft nagedacht om te starten
als freelancer. Dit is aanzienlijk lager dan het
percentage dat te vinden is onder CMD studenten.
“Wij leiden studenten op tot strategische
ontwerpers. We doen dit aan de hand van 4
hoofdpijlers: Technology, Human, Story en VOID.
Na deze studie vervullen studenten een spilfunctie
tussen verschillende disciplines: communicatie,
interactie, vormgeving en technologie.” Dit is de
directe beschrijving van deze studie [24]
[1]. Hieraan
is op te merken hoe wij , als CMD studenten,
opgeleid worden. CMD is een creatieve studie en
het feit is dat het in de creatieve sector makkelijk
is om voor jezelf te beginnen ten opzichte van
een meer praktische studie. Ook om de doelgroep
zo klein en specifiek mogelijk te houden heb ik
ervoor gekozen om mij vooral te focussen op die
doelgroep. Zo wordt het makkelijker om inzichten
te krijgen en een oplossing te maken dat aanslaat
op de doelgroep.

Afbeelding 3.
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CONCEPT
24

Concept

Door het onderzoek dat ik heb gedaan, heb ik
ontdekt dat de drempel voor studenten die willen
starten met het ondernemen te hoog ligt.
Uit deskresearch is gebleken dat het ondernemen
onder studenten erg aantrekkelijk is. Echter zijn
er veel studenten die aangeven dat ondanks
de interesse er verschillende redenen zijn
waardoor deze studenten de stap niet durven
te nemen. “Bijna zeventig procent van de 1.500
ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) zegt
graag te willen ondernemen, maar om diverse
redenen worden ze toch teruggeworpen in hun
[25]
ambities.” [5]
Dit artikel[26]
[5] beschrijft heel duidelijk voor
welke aspecten de student juist voor wilt gaan,
namelijk de vrijheid en het werk kunnen doen wat
ze echt leuk vinden. “Naast dat de ondernemer
persoonlijke vrijheid wil, wil hij aan de andere kant
niet voor onvoorziene wettelijke verrassingen
komen te staan…… Beginnende ondernemers
hebben geen zin om uren aan hun administratie te
zitten. Daarentegen is het eenvoudig om dit tegen
lage kosten uit handen te geven. Misschien zijn
veel mensen daar niet van op de hoogte.”

Eigen inzichten
Deskresearch

Het ethische aspect aan dit concept moet ook
meegenomen worden. Zo wil ik juist niet dat
alle studenten starten met het ondernemen en
daardoor studievertraging oplopen. Met mijn
concept wil ik deze studenten helpen het starten
als freelancer makkelijker te maken. Wel met de
vereiste dat dit alleen gedaan wordt als de student
zelf geïnteresseerd is en mogelijk wil starten.
Daarom is het belangrijk dat ik deze studenten
begeleid in deze beslissing door middel van de
juiste vragen te stellen en de correcte informatie
te verstrekken.
Verder zal dit concept vooral geïmplementeerd
worden voordat een student begint met onderzoek
te doen of hij of zij wilt beginnen als freelancer.
De informatie en het stappenplan dat ik ga
gebruiken is te vinden op pagina 17. De bronnen
die ik ga gebruiken zijn al gevalideerd door
ervaren freelancers.

Dit geeft aan dat studenten opkijken naar de
regels waaraan je moet voldoen vanuit de overheid
en tegelijkertijd de onwetendheid voor veel andere
regels of hulpmiddelen.
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Dit alles is dan ook wat ik wil oplossen met
dit onderzoek. Het doel van dit concept is: De
obstakels die, Communicatie & Multimedia Design,
studenten ervaren, wanneer ze geïnteresseerd
zijn en mogelijk willen werken als freelancer, in
de grafische sector, te verlagen en de student te
begeleiden om zo tot een weloverwogen keus te
komen.

Verder heb ik ontwerpcriteria gesteld aan dit
concept:
- Het eindwerk moet de obstakels die de
studenten ervaren wanneer ze willen beginnen met
het starten van een eigen onderneming verlagen/
weghalen.
- Het eindwerk moet alle informatie beschikken
zodat de student gemakkelijker kan beginnen met
het werken als freelancer.
- Het eindwerk moet ervoor zorgen dat de student
een weloverwogen keuzen kan maken op basis
van de gegeven informatie.
- Het eindwerk mag niet als doel hebben om
de studenten aan te sporten om te starten met
werken als freelancer.
- Het eindwerk moet alle voor- en nadelen bevatten
zodat de student een weloverwogen keuzen kan
maken.

Concept (verantwoording en standpunt)

Eigen inzichten
Deskresearch

Studievertraging onder studenten.
“Ongeveer de helft (48,8%) van de studenten die
in 2013 begonnen met de studie, is na vijf jaar
afgestudeerd (dus met één jaar studievertraging).”
[27]
[5] Dit geeft aan dat studievertraging heel gewoon
is onder studenten. Veel studenten gaan op in
het studentenleven waardoor ze veel feesten en
minder bezig zijn met de studie. In de afbeelding
op deze pagina is goed te zien welke redenen
studenten opgeven als het probleem voor de
studievertraging [28]
[5]. Hierin is ook te zien dat,
onder een groep gemiddelde studenten, het
percentage dat studievertraging oploopt door
'werk' het aller laagst is.
De ethische kwestie rondom dit vraagstuk gaat
vooral over de wrijving tussen de studie en het
ondernemen. Een feit is dat studenten die veel
tijd steken in het ondernemen studie vertraging
kunnen oplopen. Dit resulteert vervolgens weer
in het feit dat de overheid ongeveer 77% van je
studie betaald en elk jaar dit dus weer moet doen
als een student een extra jaar gaat studeren [29]
[5].
Het eerste belangrijke punt is dat een student
zichzelf moet kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Dit wordt natuurlijk al gedaan door de studie
die hij of zij gekozen heeft. Maar hierin kan als
freelancer werken ook bijdragen. Uitzoeken wat
je echt wilt gaan doen is daarin erg belangrijk.
Wanneer studenten een drempel ervaren om
te gaan starten met het ondernemen, kan het
deze studenten dus belemmeren om zichzelf te
ontwikkelen.
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Concept (verantwoording en standpunt)

Eigen inzichten
Deskresearch

Terugkerend op het feit dat de overheid ongeveer
77% van je studie betaald, heb ik deze informatie
bij de studenten neergelegd om te kijken of ze dit
überhaupt wisten en of het hun blik op hun studie
veranderde. Zoals hiernaast te zien is had maar 1
van de 6 studenten gehoord had dat de overheid
77% van hun studie betaald.
Dit zijn antwoorden die verschillende studenten
gaven:
"Nog nooit gehoord. Ik heb zelf al een extra jaar
nu en kijk er achteraf met gemengde gevoelens op
terug. Vooral omdat het dus blijkbaar zoveel geld
kost."
"Is dit echt zoveel? Ik vind studeren al duur en
zou een tussen- of extra jaar al zonden vinden. Dit
maakt wel dat ik bewuster wordt van de tijd die ik
in mijn studie steek."
" Ik schrik wel van dit aantal. Ik weet dat in de US
college heel duur is. Maar dit is in Nederland dus
eigenlijk ook zo."
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Zelf vind ik het ook schokkend om te lezen dat
de overheid zoveel betaald aan de studie van een
student. Daarom is het voor mij extra van belang
dat ik niet wil stimuleren om als freelancer aan de
slag te gaan. Kijkend naar de antwoorden die de
studenten hebben geven ben ik het zo volledig met
hun eens. Zelf heeft dit mijn kijk op het studeren
en het ondernemen tijdens de studie veranderd.
Ik ben mij ervan bewust dat ik met dit onderwerp
veel verantwoordelijkheid neem. Toch hoop ik dit
met al mijn keuzes die verantwoordelijkheid kan
dragen en een product aflever dat doeltreffend
maar ethisch ook verantwoord is.

Wat is er allemaal?

Voor ondernemers of studenten zijn er genoeg
websites, apps en Instagram pagina’s die je helpen
te motiveren, informatie verstrekken of juist een
community willen oprichten. Om goed te kunnen
onderzoeken wat er wel en niet bestaat heb ik mijn
concept opgedeeld in verschillende onderdelen.
- Zijn er al oplossingen om ‘drempels’ te verlagen
- Zijn er oplossingen voor studenten zodat ze
makkelijker kunnen ondernemen.
- Zijn er oplossingen voor het feit dat de
informatie die studenten nodig hebben verspreid
staat over het hele internet.
De oplossingen die gevonden zijn om ‘drempels’
te kunnen verlagen zijn vaak motivatie dingetjes.
Hiermee bedoel ik dat het vooral om de mindset
gaat over het onderwerp. In het artikel van Teni op
fitbeaty.nl praat ze hoe je de drempel kan verlagen
om te gaan sporten. Dit is natuurlijk niet hetzelfde
als het ondernemen maar de methode waarmee
ze deze verandering teweeg wil brengen is breed
inzetbaar en werkt voor vele onderwerpen. Zoals
de schrijver al snel aangeeft is alleen kennis over
onderwerp niet genoeg, er is meer voor nodig.
Uiteindelijk worden er verschillende stappen
uitgelegd zodat de drempel om te gaan sporten
verlaagd kan worden. De inhoud van deze stappen
vat ik in het kort samen.

Eigen inzichten
Deskresearch

- Haal de energie van het onderwerp af te halen.
Hiermee wordt bedoeld dat sporten niet moeilijk
of iets groots hoeft te zijn. Sporten wordt vaak als
iets groots gezien: ik moet 4x per week een uur in
de sportschool staan. Sporten is al een sprintje
nemen naar de bus of vijf situps doen terwijl je
aan het wachten bent op de bus. Het gaat hier
dus om de term sporten zo makkelijk mogelijk
maken. Hierdoor wordt het voor jezelf een stuk
makkelijker om dit als gewoonte te gaan zien
en langzaam uitbouwen [30]
[5]. Dit is hetzelfde met
het ondernemen. Veel mensen zien ondernemen
als een groot en moeilijk ding en leggen de lat
voor zichzelf, onbewust, te hoog. Ondernemer
ben je al als je ingeschreven staat bij de KvK, je
hoeft dus niet gelijk al 20 klanten te werven en
een Instagram pagina die er helemaal gelikt uit
ziet. Als je de lading van het woord ondernemen
weghaalt, de term toegankelijker maakt, leg je
automatisch de lat lager zal de drempel om te
gaan starten met ondernemen ook zakken.

Op het internet is verder ook genoeg te vinden
over hoe je beter kunt ondernemen of hoe je het
beste kunt starten. In mijn ogen is dit vaak al te
veel gericht op een iets later stadium in de wereld
van het ondernemen. Er is nog weinig tot niks te
vinden voor de twijfelende studenten zodat het
voor hun zo toegankelijk mogelijk gemaakt wordt.
Denk hierbij aan de eerste begin stappen en de
nodige informatie dat nodig is om te kunnen
starten.
Verder zijn er ook verschillende instanties
zoals de stichting jongondernemen die
ondernemerschapsprogramma’s maken voor het
onderwijs, van basisschool tot en met het hbo
[5]. Het Avans Ondernemerscentrum (aoc) is een
[31]
initiatief dat studerende ondernemers helpt met
het combineren van de onderneming en de studie
[5]. Echter is dit niet bedoeld voor studenten die
[32]
net willen beginnen. En daarom niet geschikt voor
dit onderzoek.
Wat opvalt bij bestaande apps en Instagram
pagina's is dat ze vooral al bestaande
ondernemers aanspreken. Zo gaat het vooral om
het bijbrengen van motivatie en extra informatie.
Niet hoe je moet starten en welke informatie er
daadwerkelijk nodig is.
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Wat is er allemaal?

Apps voor studenten
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Voor meer bestaande apps: zie bijlage 8

Wat is er allemaal?

Apps voor ondernemers

30

Voor meer bestaande apps: zie bijlage 8

Wat is er allemaal?

Instagram pagina's
voor ondernemers
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Voor meer bestaande Instagram pagina's: zie bijlage 8

Wat is er allemaal?

Instagram pagina's
voor ondernemers/studenten
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Voor meer bestaande Instagram pagina's: zie bijlage 8

Hoe kan ik de lading van het woord ondernemer
verlagen.

Vanuit de feedback van mijn medestudenten
en mijn coach werd er aangegeven dat om de
drempel te kunnen verlagen het woordgebruik
erg belangrijk is. Verder is het belangrijk om hier
consistent mee om te gaan en niet de ene keer
over een ondernemer praat en de andere keer
een freelancer. Hierdoor ben ik opzoek gegaan
naar verschillende synoniemen voor het woord
ondernemen. Dit heb ik gedaan zodat ik in mijn
eindwerk het woord kan gebruiken waardoor de
student zich prettiger voelt en het ‘ondernemen’
beter ziet zitten. Het idee hierachter is dat achter
het woord ondernemen veel schuilgaat. Als je
denkt aan het woord ondernemen denk je vaak
aan mensen met grote eigen bedrijven, veel
klanten en erg succesvol. Toch zijn er andere
woorden die andere ladingen met zich mee
brengen. Daarom ga ik op zoek naar een synoniem
voor het woord ‘ondernemen’ dat het minste
lading met zich meebrengt. Hieronder staan de 5
synoniemen die gebruikt zijn tijdens de test.
-

Feedback medestudenten
Enquête

Uit deze enquête is duidelijk op te maken dat deze
algemene studenten het woord “zelfstandige”
het woord vinden dat het minste lading met zich
meebrengt. Ook is duidelijk te zien dat de woorden
bedrijfseigenaar, entrepreneur en zakenman de
woorden zijn die nauwelijks tot nooit gekozen
zijn. Dit betekent dan ook dat deze woorden
de meeste lading met zich meebrachten. Dit
diagram is gemaakt naar aanleiding van een kort
gesprek dat heeft plaatsgevonden met elk van de
testpersonen.

Zelfstandige. [33]
[5]
Inhuurbare. [34]
[5]
Entrepreneur.[35]
[5]
Bedrijfseigenaar. [36]
[5]
Zakenman. [37]
[5]
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Enquête: zie bijlage 5

Wat zijn de behoefte van deze studenten?

Tijdens een gesprek met Indy Rottier (PLURES
PROVENTUS) heb ik hem gevraagd wat hij miste
toen hij begon met het ondernemen. Al snel gaf
hij aan dat, dat de juiste informatie was wat voor
hem moeilijk te vinden was. Hij heeft veel moeten
vragen aan kennissen of andere ondernemers
om echt alle ins en outs van het ondernemen te
weten. Zelf heb ik dit ook ervaren tijdens mijn
inschrijving bij de KvK anderhalf jaar geleden. Het
gebrek aan de juiste informatie op één plek dat
specifiek bedoeld is voor mijn vorm van bedrijf.
In individuele korte gesprekken die hebben
plaatsgevonden met 23 tweede jaars CMD
studenten heb ik ze de vraag gesteld waar ze
de meeste behoefte aan hebben als ze zouden
starten als ‘ondernemer’. Uit deze gesprekken
zijn antwoorden gehaald die ik vervolgens heb
verwerkt in een diagram om het overzichtelijker te
maken.
- 12 van de 23 studenten hebben vooral behoefte
aan een stappenplan dat is afgestemd op het
opstarten van een eigen onderneming.
- 8 van de 23 studenten hebben vooral behoefte
aan alle benodigde informatie op één plek.
- 3 van de 23 studenten hebben vooral behoefte
aan het kunnen praten.

Gesprek/enquête

“Ik denk dat alleen een stappenplan niet genoeg
is. Het licht er natuurlijk aan wat jouw invulling
daar van is. Voor mij zou dit in combinatie met
alle info op één plek een perfecte combi zijn.”
“Als het een simpel stappenplan is, is voor mij de
drempel wel lager om te starten met het werken
voor mezelf”
“Voor mij is de info wel het belangrijkst, ik heb
wel getwijfeld tussen de stappenplan en de
info op één plek. Voor mij is dus de info wel
het belangrijkst omdat ik daar een tijd geleden
tegenaan gelopen ben.”
“Als je echt wilt beginnen denk ik dat je de info
wel kunt vinden, ik haal zelf altijd meer waarde uit
gesprekken met andere”
“Het stappenplan zou mij erg helpen. Als ik
precies zou weten hoe ik moet beginnen en welke
info ik nodig heb zou ik gelijk willen starten.”
“Ik denk er niet zo zeer aan om te starten met het
ondernemen. Wel was ik een keer van plan om
mezelf in te schrijven maar werd ik overdonderd
door het internet waardoor het idee een beetje
verwaterd is”
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“Een stappenplan is denk ik iets te simpel gezegd,
er staan op internet volgens mij veel info over hoe
je het beste kan beginnen. Voor mij zit het hem
denk ik meer in de combi van stappenplan en info,
dat dat zeg maar op één plek te vinden is”
Hieruit kan ik opmaken dat alleen de informatie
geven die deze studenten nodig hebben genoeg
is. Zowel een korte stappenplan als ervaringen
van ondernemende studenten zijn voor deze
studenten belangrijk om goed te kunnen starten
als ondernemer.

Enquête: zie bijlage 5

PROTOTYPE
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Prototype
Grafische poster

Max 8 Prototype 1 + inspiratie

Bij mijn concept heb ik verschillende prototypes
bedacht. Ik ben eerst uitgegaan vanuit mijn eigen
interesse in vorm. Zelf wil ik later in de grafische
wereld werken. Hierdoor wist ik dat ik iets grafisch
wilde gaan maken
Eén van de prototypes die ik bedacht heb is
een grafische poster. Hiermee wilde ik meer de
artistieke kant van het grafisch vormgeven naar
voren laten komen. Het idee van dit prototype
is een studerende ondernemer verbeelden
met grafische elementen uit zijn of haar werk.
Dit zou vervolgens in combinatie met een
uitgeschreven verhaal of verdere uitleg de
student kunnen helpen. Uit verschillende testjes
is al snel gebleken dat ik mijn concept met deze
uitwerking niet zou kunnen bewerkstelligen.
Het roept te veel vragen op en de drempel kan
niet verlaagd worden. Hier is toch meer voor
nodig dan een mooi beeld. Hoe een student
start met het ondernemen heeft vooral te maken
met welke informatie hij of zij te zien krijgt. Het
moet de student de informatie geven die hij of
zij nodig heeft om direct te kunnen starten met
het ondernemen. In andere woorden moet een
prototype de behoeftes van de student vervullen
en dat gaat met dit prototype niet werken.
- Dit prototype zou kunnen worden geëxposeerd op
hogescholen voor bijvoorbeeld grafische studies.
Hierdoor zijn de ervaringen van studerende
ondernemers dicht bij de doelgroep te vinden.
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Prototype

Inspiratie prototype 1

Na het pitchen van dit prototype bij de doelgroep
kreeg ik direct al veel wedervragen.
" Hoe gaat dit de student helpen dan"
" Waarom heb je voor een poster gekozen? Ik snap
de link niet zo goed met je onderwerp"
Door dit soort reacties ben ik gaan reflecteren
op dit prototype/concept. Hieruit heb ik
geconcludeerd dat het eindwerk geen poster zal
zijn. De behoefte van de student ligt vooral bij het
verstrekken van de juiste informatie. Dit is iets
wat ik visueel niet kwijt kan in de poster en zal
dus verder testen met een ander prototype. Hieruit
kan ik ook concluderen dat het volgende prototype
veel concreter en doeltreffender moet zijn. Verder
kan ik met deze grafische poster de studenten
geen weloverwogen keuzen laten maken. Ook
dit komt weer doordat het concept vooral moet
informeren.
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Prototype
Applicatie

Arduino

Het tweede prototype dat uitgewerkt is, is een
applicatie. Vanuit de conclusies die ik gehaald
heb uit het prototype van de grafische poster is
dit idee ontstaan. Een meer praktische manier
om informatie kwijt te kunnen. Het idee is een
app of platform waar alle informatie te vinden is
wat nodig is om te starten als freelancer. Denk
hierbij aan alle verplichten die je hebt met het
betalen van je omzetbelasting. Verder wordt
er ook informatie verstrekt over bijvoorbeeld
de financiële zaken rondom het werken voor
jezelf, eventuele regelingen die voor jou van
toepassen kunnen zijn. Dit heeft als doel de
student te helpen de stap te durven zetten om
voor zichzelf te werken. Ik heb zelf gemerkt dat
de informatiebronnen verspreid staan over het
internet waardoor het niet overzichtelijk is. Ook
zijn er verschillende regels voor verschillende
‘bedrijven’ (bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel
uur je per week werkt) waardoor het niet in één
opzicht duidelijk is welke regels er voor jou
gelden. De wereld van het freelancen is vooral
gericht op het volwassen bedrijfsleven en dus niet
aangepast op het studentenleven. Hier wil ik met
deze app/platform een steentje aan bijdrage. Door
een eenvoudig stappenplan toe te passen aan dit
prototype hoop ik de drempel om te gaan starten
met het ondernemen verder te versterken. De
student een tool aanbieden waarmee ze van start
kunnen en de drempel om te gaan ondernemen
verlagen is wat ik met dit prototype hoop te
kunnen doen.

Prototype 2

- Dit prototype is een opzichzelfstaand platform
waardoor er bijvoorbeeld reclame voor moet
worden gemaakt. Wanneer studenten zoeken
op hoe ze moeten starten met ondernemen zou
dit platform bovenaan moeten verschijnen. Ook
reclame via Instagram of Facebook zou kunnen
helpen om dit platform onder de aandacht te
brengen.
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Prototype

Arduino

Prototype 2

Tijdens het pitchen en testen van dit
interactieve prototype bij verschillende
bestaande ondernemers werd er erg positief
gereageerd! Tijdens het gesprek met één van
mijn groepsgenoten (Farhad) gaf hij gelijk aan
dat dit prototype is wat hij in het begin van zijn
onderneming nodig had. Farhad heeft zelf al een
aantal jaar een eigen kledingzaak en heeft alles
zelf moeten op- en uitzoeken: “Als deze app er
toen zou zijn zou ik hem gelijk gebruiken, dit is
wat ik toen nodig had”. Dit geeft voor mij het
inzicht dat ik weet dat dit prototype het wel eens
zou kunnen zijn.
Zelf denk ik ook dat dit prototypen geschikt
zal zijn als eindwerk. Als ik de testjes voor het
verlagen van de drempel en de informatie die de
student nodig heeft combineer met deze app. Kan
dit mogelijk het antwoord zijn op mijn ontwerp
vraag.
Een aspect dat lastig is te verwerken in deze app
is het community gevoel. Mogelijk dat dit met het
volgend prototype wel lukt.

Interactie video is te vinden via deze link: https://drive.google.com/file/d/1fuSxPJCiFIl0gXp6lFfh3jIdwVamYxR/view?usp=sharing
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Prototype
Instagram pagina

Arduino

Een derde prototype dat bedacht is voor mijn
concept is een Instagram pagina/platform.
Vanuit feedback op de app ben ik gaan kijken of
ik de app kon vormgeven op een andere manier
waardoor het community aspect wel aanwezig zou
zijn. Het voordeel van een Instagram pagina zou
kunnen zijn dat mede studerende ondernemers
sneller met elkaar in contact kunnen komen. Het
nadeel aan Instagram is dat het verstrekken van
informatie lastiger is. Je bent gelimiteerd aan de
foto of illustratie die je post. Ook is doorverwijzing
naar derde informatieverstrekkers onhandig.
Verder is de vorm van de Instagram pagina
doorslaggevend voor de populariteit van het
‘platform’.
- Hetzelfde als het tweede prototype zal dit
prototype het vooral moeten hebben van reclame.
Studenten moeten weten dat dit prototype bestaat
en het makkelijk moeten kunnen vinden
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Prototype 3

Prototype

Arduino
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Prototype 3

Inspiratie prototype 3

Prototype
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Resultaten prototype 3

Prototype

Na het testen van dit prototype en te vragen naar
het persoonlijk gebruik van Instagram kreeg
ik harde cijfers terug. Zoals hiernaast te zien
gebruikt niemand het platform om iets te leren of
echt informatie op te doen. Daarom is ook te zien
dat tijdverdrijf met kop en schouders bovenaan
staat.
Dit is ook te zien in hoe vaak een student de
beschrijving, ook wel de 'caption' genoemd, leest.
Van de 10 posts die ze zien, lezen de meeste
studenten er maar 2.
"Dit komt denk ik doordat ik er snel doorheen
scrol. Zelf kijk ik ook meer naar de aanbevolen
content en niet naar iedereen die ik volg."
"De captions die ik lees zijn vaak de emoji's of een
aantal woorden die een persoon onder de foto
plaatst. Grote lappen tekst lees ik sowieso nooit
daarop."
Uit mijn eigen inzichten en de resultaten uit deze
testen blijkt duidelijk dat een Instagram pagina
niet gaat werken als informatief platform. Dit
komt door de ontwerpcriteria die opgesteld zijn
voor het concept. Waar het vooral op stukloopt
is het feit dat Instagram niet de plek is om veel
informatie kwijt te kunnen Ook blijkt dat niet veel
studenten de informatie leest waardoor ik deze
studenten niet kan begeleiden en onderwijzen.
Dit is dan ook de reden dat het eindwerk geen
Instagram pagina wordt.
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Enquête: zie bijlage 6

Prototype voor het eindontwerp (standpunt en
persoonlijke belangstelling)

Eigen inzichten
Deskresearch

Zelf sta ik achter het concept en wat ik ermee wil
bereiken. Dit is dan ook één van mijn persoonlijke
belangstelling. Verder is de vorm van het product
erg belangrijk voor mij. Het volledig maken van
een applicatie is dan ook iets wat ik voor ogen
heb. Verder ligt UI en UX design in mijn interesse
gebied en is het dan ook het gedeelde van de
design wereld waar ik later graag zou willen
werken. Voor mijn toekomst als 'ontwerper' kan
deze applicatie dus zeker iets bijdragen en kan ik
hiermee laten zien wat ik kan.

Mijn standpunt hierin is dat studenten die graag
willen uitzoeken of zelfstandig willen werken,
dat hoe dan ook moeten kunnen doen. Wel is
belangrijk om te vermelden dat er aan het werken
als zelfstandige voor- en nadelen gekoppeld zijn.
Buitenom de studie kan het voor studenten dus
interessant zijn om zichzelf te kunnen ontplooien
en kunnen werken als zelfstandige. Belangrijk
in dit standpunt is wel dat ik studenten niet wil
stimuleren om te starten met zelfstandig werken.
Het doel is vooral deze studenten de kans geven
om te kunnen starten en ze niet laten tegenhouden
door de drempels die ze om verschillende redenen
ervaren. Door de app wil ik deze studenten
ondersteunen en een actieve bijdrage leveren
zodat deze studenten een wel overwogen keuzen
kunnen maken zodat ze zelf kunnen bepalen of ze
willen starten met ondernemen.
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Prototype voor het eindontwerp

Script (video)

Het prototype dat ik ga gebruiken als
eindwerk is deze app. Dit komt vooral door
de ontwerpcriteria die ik heb opgesteld voor
mijn concept. Het eindwerk moet de drempel
om te starten met ondernemen verlagen en
de student voorzien van de nodige informatie
dat nodig is om goed van start te kunnen
gaan. Ook moet het ervoor zorgen dat de
student een weloverwogen beslissing kan
nemen. Wat er bij de Instagram pagina en de
grafische poster vooral mist is de informatie
verstrekking. Uit het onderzoek komt
juist naar voren dat de nodige informatie
verspreid staat op het internet en dit wil ik
samenvoegen en vormgeven in deze app.
Het feit dat studenten niet weten welke
informatiebronnen of regels ze nodig hebben
geeft ook dat dit niet getest is. Wel is het
zo dat de informatie, dat de student nodig
heeft, al bestaat en op verschillende plekken
op het internet te vinden is. Daardoor zal ik
tijdens het uitwerken van dit prototype tot
eindwerk veelvuldig samen zitten met ervaren
ondernemers om zo te valideren of de juiste
informatie verstrekt zal worden.
Wel weet ik dat ik de drempel kan verlagen
door de combinatie van woordgebruik en het
verstrekken van de nodige informatie. De
combinatie hiervan is belangrijk omdat dit
ook het concept van dit prototype is.

Interactie video is te vinden via deze link: https://drive.google.com/file/d/1oRwI0tBVvzBFXSoRsY9y4d
IaVAYhXGHH/view?usp=sharing
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Prototype voor het eindontwerp.
(Het maken van en wel overwogen keuzen)

Hoe wil ik de studenten een weloverwogen
keuzen laten maken?

Waarom is het belangrijke dat studenten een
weloverwogen keuzen kunnen maken.
Ik ben me ervan bewust dat ik met deze app
een ethische snaar raak (zie pagina 26 en 27).
Wel vind ik het belangrijk dat een student deze
keuze zelf kan gaan maken. Nu ervaren veel
studenten een drempel om te kunnen starten
met ondernemen. Door mijn app hoop ik deze
drempel te verlagen of zelfs te laten verdwijnen.
Dan komt natuurlijk het volgende probleem. In
theorie zou dan iedere student kunnen starten
met ondernemen. Echter is dit natuurlijk niet de
bedoeling en is dit ook niet voor iedereen goed.
Ik de studenten absoluut niet aansporen om te
gaan ondernemen maar is het belangrijk dat als
ze eventueel willen starten met ondernemen ze
dit makkelijker kunnen doen. Hierin speelt een
weloverwogen keuzen een grote rol.

Het woord: ‘weloverwogen’ zegt het natuurlijk al.
Je moet verschillende uitkomsten overwegen.
Je moet überhaupt overwegen of dit is wat je
wilt. Dit is dan ook iets wat de student zelf moet
doen. Dit wil ik bereiken door tussen de stappen
in de app pauze momenten in te lassen door
middel van een pop-up. Er zal vervolgens een
vraag op beeld komen te staan waarop de student
een antwoord moet geven. Op deze manier
forceer ik de studenten na te denken over de al
verkregen informatie en ze bewust te maken dat
ze 1. Kunnen stoppen als het niets voor hun is
of 2. Doorgaan met het traject. Het doel is dat
als studenten voor optie 2 kiezen het wel een
weloverwogen keuzen is en ze weten wat de vooren nadelen zijn.

Om een weloverwogen keuzen te kunnen maken
zijn een aantal dingen essentieel: neem er de tijd
voor, weeg de verschillende uitkomsten, denk na
over de grillen van het noodlot en zorg dat alle
informatie klopt [38]
[5]. Hiermee zorg ik ervoor dat
door deze app ik niemand aanspoor om te starten
als freelancer maar deze studenten juist zelf de
keuzen moeten maken om verder te gaan.
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Door middel van onderbrekingen tijdens de
verschillende stappen in de applicatie.
[5] In dit artikel wordt gesproken over pop-ups,
[39]
die geïmplementeerd zijn in applicaties, en de
effectiviteit ervan. Hierdoor weet ik hoe ik popups in kan zetten zodat deze pop-ups positief
bijdragen aan het maken van die weloverwogen
keuzen. Verder heb ik aan een groepje van 6 CMD
studenten gevraagd wat ze vinden van pop-ups/
notificaties. Vrijwel iedereen vindt vooral reclame
pop-ups vervelend. Verder vinden ze notificaties
niet vervelend omdat deze vaak informatie geeft
en niet als doel heeft de gebruiker weg te lijden bij
het doel van de applicatie. Door middel van een
wedervraag vanuit mij gaven ze wel aan dat een
informatieve pop-up weer wel positief kan bijdrage
aan het gekoppelde doel ervan. Vooral games
maken gebruik van pop-ups om een korte pauze
in te lassen tussen verschillende gebeurtenissen
of om informatie terug te koppelen naar de
gebruiker. De pup-up is namelijk al lang bewezen
om de interactie te kunnen vergroten op je pagina
[5].
[40]

Prototype voor het eindontwerp.

Vervolgens heb ik verschillende onderdelen
die in de applicatie komen gepeild bij de
doelgroep en feedback op gekregen.
Zo wilde ik peilen bij de doelgroep of ze
liever willen dat ze zelf kunnen kiezen wat
ze willen leren of dat ze worden begeleid in
verschillende stappen en op die manier alle
informatie krijgen (keuze moment 1).
Ik wilde graag weten hoe de pagina's
ingedeeld moeten worden. Hier heb ik
verschillende opties voor ontworpen. Het
gaat hier vooral om de perfecte balans
tussen tekst en bewegend beeld. Dit zodat
de informatie die ik deze studenten geef zo
goed mogelijk aankomt (keuze moment 2).
Verder wilde ik de manier van pop-up
peilen om te kijken welke vorm volgens
de studenten het beste zou gaan werken
(keuze moment 3).
Als laatst wilde ik peilen in welke volgorde
de student de informatie, voor- en nadelen
zou willen zien. Dit omdat dit voor de
student en de applicatie erg belangrijk is
zodat de student een goede weloverwogen
keuzen kan maken.
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Prototype voor het eindontwerp.

Uit de testresultaten zijn verschillende
interessante inzichten gekomen. Zo zijn veel
studenten het eens over bepaalde onderdelen
van de app. Denk hierbij aan de manier van het
presenteren van de verschillende onderwerpen.
100% van de ondervraagde wil in de app liever
een stappenplan zien in plaats van een menu met
onderwerpen. “Ik weet zelf al niet hoe ik moet
beginnen dus die manier van begeleiding is voor
mij ideaal.” “Voor het starten van een eigen bedrijf
of ondernemen zou ik de stappenplan gebruiken.
Dit omdat de app je dan echt meenemen in de
verschillende onderdelen van het ondernemen.”
Dit zijn een aantal antwoorden die door de
ondervraagde gegeven zijn.
Over de indeling van de informatiepagina’s zijn
de meningen verdeeld. Zo koos de helft van de
studenten voor optie 1 en de andere helft van de
studenten koos voor optie 3. “Veel tekst werkt
bij mij sws niet. Van video's steek ik iig meer op.”
“Ik denk dat het vooral belangrijk is dat alles wat
je moet weten in de tekst staat. Dan maakt het
niet zoveel uit hoeveel het is. Als ik maar alles
kan leren.” Het interessante hieraan is dat veel
studenten het liefst zo min mogelijk informatie
willen lezen of bekijken. Deze studenten willen
aan de andere kant wel iets leren en geven dan
ook aan dat het dan iets minder uitmaakt hoeveel
tekst of videomateriaal het is.
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Enquête: zie bijlage 7

Prototype voor het eindontwerp.

Voor de verschillende vormen van een pop-up was
iedereen het ook unaniem eens. Optie 2 is dan ook
door 100% van de ondervraagde gekozen. Wel zijn veel
studenten het er niet helemaal mee eens maar geven
aan dat uit de drie opties, deze optie het beste is. “Het
idee van de code vind ik wel interessant. Als ik moeite
zou moeten doen om verder te kunnen in de app kan ik er
wel al makkelijk voor kiezen om de app maar te sluiten.
Tenzij ik natuurlijk graag meer wil leren.” “Als je mij een
bewuste keuzen wilt laten maken is voor mij optie 2 het
beste. Bij optie 1 zou ik makkelijk kunnen doorklikken en
werkt sowieso niet daardoor. Zonder pop-op.”
Voor het laatste keuzemoment waren de meningen ook
verdeeld. Wederom heeft 50% van de ondervraagde
gekozen voor optie 1 en de rest van de ondervraagde
voor optie 2. Het interessante hieraan is echter dat veel
ondervraagde dezelfde antwoorden geven. Hieruit maak
ik dan ook op dat het vooral gaat om een combinatie van
deze 2 opties en er daarom niet een veel beter is dan
de andere. “Door snel te weten wat de voor en nadelen
zijn weet ik beter wat ik wil. Anders kan ik bv mijn
tijdverspillen door eerst de tekst te lezen en daarna pas
te weten komen dat de nadelen heel groot zijn.” “Ik wil
eerst weten waar het over gaat. Het kan een idee zijn om
de voor- en nadelen op te splitsen en te verdelen door de
tekst.”
Deze inzichten zal ik meenemen om de app zo
doelgericht en efficiënt mogelijk te maken. Deze
inzichten geven mij een basis en een mogelijke structuur
die ik kan gaan toepassen.
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Enquête: zie bijlage 7

Prototype voor het eindontwerp.

Als reactie op de feedback die ik ontvangen heb
over de pop-up ben ik hierop verdergegaan. De
antwoorden die ik gehaald heb uit dit onderzoekje
ga ik gebruiken en meenemen om de uiteindelijke
opzet te maken.
Zoals te zien is aan het staafdiagram zijn van de
vijf opties er maar twee gekozen. Hier een aantal
argumentaties vanuit de testpersonen.
Optie 3:
- "Voor mij is optie 3 het beste omdat er duidelijk
aangegeven wordt dat je goed moet nadenken
over de voor en nadelen. Bij bijvoorbeeld het
antwoord geven bij optie 2 weet ik zeker dat
het niets te maken heeft met het maken van die
weloverwogen keuzen."
- "Door zelf de ja of nee in te typen wordt het je iig
moeilijker gemaakt om zomaar door te gaan. Je
moet eerst de tekst lezen voordat je het antwoord
pas kan geven."
Optie 5:
- "Door de herhaling van de vragen, merk ik dat ik
het mezelf ook afvraag of ik echt verder wil gaan."

Verder heb ik een klein experiment
gedaan onder twee groepen om
te onderzoeken of het actief
onderbreken van de lezer positief
bijdraagt aan het maken van een
weloverwogen keuzen. Dit is door
dit experiment dan ook positief
bevestigd. Voor de verdere
inzichten en antwoorden:
Bijlage 11

- "Die herhaling van de vraag spreek mij wel aan.
Het voelt net als een persoon die dit tegen mij
zegt."
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Experiment: zie bijlage 11 Enquête: zie bijlage 10

Prototype voor het eindontwerp

Het proof of concept dat hiernaast staat is
het resultaat van de verschillende testen die
ik gedaan heb. Denk hierbij aan de manier
van informatie verstrekking, volgorde van
informatie, manier van begeleiding en de popup die de studenten helpt een weloverwogen
keuzen te maken.
Je zult in de app eerst een account aan
moeten maken. Hierdoor worden de stappen
die je in de app al gezet hebt opgeslagen
en kun je de app dus weer afsluiten zonder
deze ‘voortgang’ te verliezen. Verder is de
app niet bedoeld als in beslag namen van je
tijd. Wanneer je wilt starten met ondernemen
ga je normaal gezien naar het internet om te
zoeken naar wat je moet doen. Het idee is dat
de studenten op mijn app terecht komen en
via dit platform de student helpen de juiste
keuzen te kunnen maken en dus niet om het
ondernemen onder studenten aan te sporen.
Verder weet ik wat ervoor nodig is om
bovenaan Google te komen staan [41]
[5]. Ook
weet ik hoe ik facebook en instagram reclame
kan gebruiken om de doelgroep te benaderen
en deze app direct aan de man te kunnen
[43]
brengen.[42]
[5] [5]
Goed om te weten is dat deze app vooral
gefocust zal zijn op freelancers voorin de
grafische/ontwerp sector. Dit omdat ik
hoofdzakelijk onderzoek gedaan heb naar
CMD studenten en ondernemers die zelf een
eigen onderneming hebben in de grafische
wereld.

https://drive.google.com/file/d/1poTkPxJ6RDc0JqcfJV5bgq3YF4kA6DzD/
view?usp=sharing
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Conclusie, positionering en discussie.

Het interessante aan dit onderzoek is dat mijn
eerste ingevingen niet terecht waren. Ik heb om
mij heen gemerkte dat veel studenten die een
eigen bedrijf hebben studie vertraging hadden
opgelopen. Ook wist ik dat dit kwam doordat ze
hun studie niet goed konden combineren met hun
ondernemingen. Echter bleek door mijn onderzoek
al snel dat dit fenomeen inderdaad klopte maar
dat dit helemaal niet opgelost moet worden. Het is
dus officieel geen probleem. Door weer terug uit
te zoemen en mijn vooronderzoek te bestuderen
kwam ik achter een onverwacht inzicht. Studenten
hebben veel interesse om te ondernemen.
“Bijna zeventig procent van de 1.500
ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) zegt
graag te willen ondernemen, maar om diverse
redenen worden ze toch teruggeworpen in hun
ambities.” [44]
[5] Door in gesprek te gaan met
CMD studenten werden deze inzichten al snel
bevestigd. Uit mijn enquête bleek dat 14 van de
22 studenten nagedacht hebben om te starten als
freelancer.
Door vervolgens de voor- en nadelen te
onderzoeken en waarom je juist moet beginnen
met 'ondernemen' als je student bent, ben ik op
het idee genomen om het ondernemen onder
studenten gemakkelijker te maken.
Door dit onderzoek ben ik tot de conclusie
gekomen dat de drempel voor tweede jaars CMD
studenten, die erover hebben nagedacht om te
starten met freelancen, te hoog ligt. Dit is dan ook
wat ik met mijn product wil oplossen.

Mijn product zal het toegankelijker maken voor
studenten om te starten als 'ondernemer'.
Uit deskresearch weet ik dat ik de drempel kan
verlagen door energie uit het onderwerp te halen
[45]
[5]. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat ik het
ondernemen als iets heel groots zag. Ook heb
ik gemerkt dat het starten met ondernemen het
aller moeilijkst is. Hierdoor kan ik mij vinden in de
inzichten die dit artikel beschrijft.
Door verschillende gesprekken te voeren met
de tweedejaars CMD studenten weet ik waar
de behoeftes van deze studenten liggen. Ze
hebben vooral behoeft aan de juiste informatie.
Dit komt doordat de informatie om te starten als
ondernemer verspreid staat over het internet.
Dit kan ik samen met ervaren ondernemers
bevestigen.
Ik weet nu dat ik de drempel, om te starten met
ondernemen, kan verlagen door te voldoen aan de
behoefte van de student en het woordgebruik aan
te passen aan de student. Zo gaat er in de app
gepraat worden over 'zelfstandige' en niet over
ondernemer of bijvoorbeeld entrepreneur.
Wel is het belangrijk dat ik de studenten niet
stimuleer om de starten maar juist begeleid. Ik
weet nu dat de overheid ongeveer 77% van je
opleiding betaald [46]
[5]. Dit is dan ook de redenen
om ervoor te zorgen dat de student de juiste
keuzen maakt als hij of zij de interesse heeft om
te starten als freelancer.
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Dit bereik ik door in de applicatie verschillende
'pauze' momenten in te lassen zodat de student
kan reflecteren en tot een weloverwogen keuzen
kan komen.
Dit onderwerp spreekt mij persoonlijk aan omdat
ik anderhalf jaar geleden zelf begonnen ben met
freelancen. Hierdoor weet ik waar ondernemers
doorheen gegaan zijn en hoe ze te werk gaan. Wel
heb ik al mijn eigen standpunten altijd proberen
te valideren wormmiddel van verschillende
onderzoeksmethodes.
Verder heb ik mij vooral gefocust op CMD
studenten en ondernemers in de grafische wereld.
Dit heb ik gedaan om mijn onderzoek zo concreet
mogelijk te maken.
Zelf ben ik erg tevreden over mijn onderzoek en
sta ik achter mijn keuzes en mijn concept. Doordat
ik een app ga maken kan ik hierin echt mijn
grafische skills in kwijt (UX/UI). Dit kan voor mijn
toekomst dus erg belangrijk zijn en kan ik mijn
eindwerk mooi tonen in mijn portfolio.
Wat lastig was aan dit onderzoek was vooral
richting het einde het probleem dat Avans dicht
was (door de lockdown). Dit in combinatie
met de kerstvakantie maakt het dat ik minder
testpersonen had. Ook duurde het veel langer
voordat ik de gegevens terugkreeg waardoor ik
meer had willen doen. Wel zijn dit dingen die ik
kan meenemen naar de laatste fase waardoor het
eindproduct nog beter wordt.
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Bijlage 1.
Start onderzoek.

Ook op social media en op YouTube wordt er erg
aangespoord om te het starten met een eigen
onderneming. Zo laten succesvolle ondernemers
weten dat ze jou kunnen helpen, ook om succesvol
te worden door cursussen te kopen. Vaak draait
de business van een succesvolle “dropshipper”
niet om het rijk worden door goederen te
verkopen. Deze ondernemers verdienen vaak
het geld door het verkopen van de cursussen.
Hierdoor zijn er dus veel ‘neppe’ ondernemers
en worden veel zaken leuker gemaakt dan dat
ze echt zijn. Ook is er een aflevering van boos
genaamd: DROPSHIPPERS maken DUIZENDEN
EURO’S KWIJT en DIT is hoe ‘MASTERMINDS’
[15]In deze video zijn er veel
GELD VERDIENEN [5].
klachten van jongeren over de levering van
producten. De eigenaren van deze ondernemingen
zitten zelf vaak nog op school. Hier zie je snel hoe
makkelijk het mis kan gaan met een onderneming
en dit weten de meeste studenten niet die
eraan beginnen. Wanneer er video’s gemaakt
worden op YouTube gaan deze al snel over de
succes verhalen van het ondernemen en geven
de ‘succesvolle’ ondernemers tips hoe jij ook
succesvol kan worden.

Deskresearch
Eigen inzichten

De term “dropshippen” en e-commerce is
tegenwoordig een populaire term. Zo staan
webwinkels op nummer één, twee en drie van de
meest gestarte ondernemingen onder jongeren
tot 24 jaar [14]
[5]. Dropshippen is het hebben van
een eigen webwinkel zonder voorraad. Vaak
verkoopt een dropshipper goedkopere spullen
vanuit Azië die hij of zij voor een hogere prijs op
de Nederlandse markt wilt verkopen. In essentie
stuurt hij of zij de bestelling van zijn website door
naar een andere winkel in Azië waardoor hij het
product niet op voorraad hoeft te hebben maar
wel winst pakt op het grote prijsverschil. Het
enige nadeel hiervan is de levertijd vaak langer
is doordat het met het vliegtuig of vaak per bood
verscheept moet worden. Dit is een vorm van
ondernemen waarbij je daadwerkelijk producten
verkoopt en heb je dus ook te maken met inkoop
en verkoop. Ondernemers in de creatieve sector
geven vaak hun service in de vorm van een logo,
video, website of folders. Deze ondernemers
hebben niet of weinig te maken met de in- en
verkoop van producten en lopen dan ook vaak
minder risico met leveringsproblemen.
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Bijlage 2

A= Aron

I:Indy (Pluruspruventus)

A: Waarom ben jij in eerste instantie begonnen met starten van je eigen bedrijf? Was dat omdat je
veel geld wilde verdienen? Of wilde je graag voor jezelf werken? Of was het meer van hobby naar
werk?
I: Mijn vader was vanaf mijn geboorte al een ondernemer. Hij was zelf grafische
vormgever/webdesigner en uiteindelijk fotografie gaan doen dus ik had al een beetje meegekregen
wat hiervan de voor- en nadelen waren. Ik ben toen begonnen aan de opleiding Communicatie &
Multimedia Design en ben toen ook in aanraking gekomen met al deze vormen van de creatieve
sector. Toen ben ik ook, omdat ik dacht dat er best veel geld in te verdienen was, gaan ondernemen.
Niet perse omdat ik niet van 9 tot 5 wil werken want met je eigen onderneming werk je ook vaak van
9 tot 5 maar voornamelijk omdat mijn vader ondernemer was en omdat ik dacht dat ik een grafische
vormgever kon worden en daarmee mijn geld kon verdienen.

A: Je geeft aan dat je tijdens je studie pas bent begonnen met het starten van je eigen onderneming.
Merk je dan ook dat de manier waarop je naar je studie kijkt is veranderd naarmate je verder in je
onderneming zit.
I: Zeerzeker! Dankzij school weet ik wat ik leuk vind en dus ook waar ik minder goed in ben en wat ik
minder leuk vind. Wel ben ik in 2020, toen corona kwam in het begin van mijn onderzoekslab, ben ik
gestopt met school en even een tussenpauze genomen. Wat ik nu merk is dat goed onderzoek doen
de basis is voor het zijn van een goede ondernemer in het grafische werkveld. Ik zou nog wel heel
graag mijn onderzoekslab en afstuderen willen afmaken omdat je dan echt leert om goed te kunnen
onderzoeken en goed te kunnen kijken naar de mogelijkheden en het leren itereren. Maar ik merk
wel dat ik genoeg werk heb en dat de toekomst in de sector waarin ik zit er goed uitzie dus dat school
steeds minder belangrijk voor mij gaat worden omdat ik het in deze situatie niet kan combineren met
elkaar.

A: Heb je dan nog wel de ambitie om een studie af te ronden? Omdat ik van jou weet dat je altijd
hebt gezegd: Ik wil mijn papiertje zeker halen! Of heb je school nu meer gebruikt om jou te Kick
starten naar het ondernemer zijn.
I: Ik ambieer het nog steeds om mijn school af te maken, als het combineren mogelijk is. Als ik naast
mijn werk nog school zou kunnen doen dan zou dat andersom moeten zijn. Het moet dus vanuit
school wel kunnen. Het is fijn om een papiertje te hebben en toch wel een zekerheid. Niet
onbelangrijk is dat je ov-schuld wordt kwijtgescholden. Ik zou het dus nog steeds willen afmaken als
dat mogelijk is vanuit school.

A: Kun jij op dit moment financieel afhankelijk zijn van je eigen onderneming/bedrijf.
I: Ja, het is op dit moment ook mijn enige inkomst. Alles haal ik via zzp werk binnen. Ik werk nu op zzp
basis voor een bedrijf in Utrecht. En daarnaast doe ik nog wat klusjes zoals fotografie voor een
kledingmerk of grafische vormgeving voor beginnende ondernemers.
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A: Leen jij nog wel geld bij DUO?
I: Jaa! En dat is een bewuste keuzen. Ik heb zelf ook veel kusten dus ten eerste is het ook gewoon
fijn. Wel wil ik kijken op de langere termijn en verder kijken voor mezelf goede spullen aanschaffen
voor het ondernemen maar ook investeren.

A: Is dat dan ook een van de redenen waarom je nog niet gestopt bent met school?
I: Dat is wel een van de belangrijkste redenen. Ik leen nu gewoon maximaal dus dat is ongeveer 250
euro schoolgeld 850 ongeveer is een vrije lening en ik zie dat wel als een belangrijk dingetje om nog
wel ingeschreven te staan bij school.

A: En hoeveel uur denk je dat je nu per week kwijt bent aan het ondernemen? Dus het werk maar
ook administratie etc.
I: Tot op de dag van dit interview heb ik 40 uur per week gewerkt. Hier kwam dan zo 3-4 uur aan
administratief werk bij. Door een boekhoud programma is dit gelukkig niet zo veel. Qua reistijd zit ik
ongeveer op 3 uur reistijd per dag erbij. En toch moet ik sociaal media af en toe onderhouden dus als
ik tijd vrij heb maak ik even snel een postje voor Instagram dus ongeveer 1 a 2 uur per week aan
sociaal media.

A: Je bent tijdens je studie begonnen met je eigen onderneming. Hoe zag je uren voor je
onderneming er toen uit?
I: In het eerste jaar heb ik er niet veel aan gedaan. Ik denk ongeveer 100 uur in één jaar. En veel
daarvan was nog niet eens betaald.

A: En denk je dat je studie er wel aan geleden heeft?
I: Jaa zeker…
A: Maar is het wel een bewuste keuzen geweest?
I: Jaa, Ik was onder schooltijd in januari februari bezig met een groot Instagram account van een paar
jongens en daardoor wist ik dat ik één of 2 dagen per week ik niet naar school zou kunnen gaan. Toen
kwam uiteindelijk corona en dat kwam voor mij heel goed uit. Toen ben ik vol gaan werken en heb ik
sindsdien helemaal niets meer gedaan voor school.
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A: Eigenlijk ben je nu dus al aan het toewerken naar je toekomst? En daarbij ook de vraag: Wat is jou
toekomstvisie?
I: Het is wel moet toeval gegaan nu. Als corona er niet was geweest zou ik niet doen wat ik nu doe en
dus ook niet geleerd wat ik nu allemaal heb geleerd. Het is toeval geweest maar ik ben er heel blij
mee! Ik heb nu jaa gezegd op een 32 uur contract als zzp’er voor een bedrijf dankzij het niet naar
school gaan. Hierdoor ben ik heel veel contacten aan het maken, aan het leren, contacten aan het
opbouwen in eigenlijk allerlei aspecten. Dus ik nu marketing, sociaal media, stukje content schrijven,
klantenservice en reseller.

A: je geeft inderdaad aan dat je bezig bent veel te leren en werken aan je eigen bedrijf. Dus daarom
de vraag: hoe zie jij jezelf in de toekomst.
I: Ik ben nu bezig om zoveel mogelijk facetten van het ‘digitaal’ ondernemen de leren. En waar ik
naartoe zou willen gaan is of samen met een aantal zzp’ers of dat er mensen in dienst zijn, die een
full branding experience kunnen leveren. Dus een webdesigner, een contentschrijver, een grafisch
vormgever, fotograaf, videograaf, en ook programmeren meer in de zin van VR. Dus ik zie mezelf
later een bedrijf opzetten met mensen in dienst en dan gericht op het nieuwe media.

A: Dus in die zin zie je het ondernemen als je toekomst en niet je studie inzetten voor het zoeken
naar een vaste baan.
I: Nee, nee. Ondernemen is echt mijn toekomst en ik zie het ondernemen nu ook als de vrijheid die ik
later heb. Dus om nu tijd en moeite te investeren om later iets eerder te kunnen stoppen met
werken.

A: Was voordat je ging studeren dan nog wel het idee om een vaste baan te vinden? Of was het altijd
al: ik wil ondernemen maar ik doe nu eerst gewoon een studie.
I: Nee het was wel echt mijn bedoeling om iets in de richten van de nieuwe media te doen dus in
dienst bij een designbureau.

A: Heb jij het idee gehad dat je voldoende begeleiding hebt gekregen van school als ze wisten dat je
een eigen onderneming had?
I: Ik denk wel dat er genoeg is aangereikt dus ik weet dat er een ondernemers groep was op school
en ondernemers prijzen. Ik heb er zelf alleen niet veel over gehoord. Vanuit de docenten zelf had ik
ook altijd het idee dat ze vonden dat school altijd voor gaat. Er is geen directe begeleiding vanuit de
docenten in ieder geval.

https://drive.google.com/file/d/19sZuipEblqXvhwDpVHPikWv-IQQxJWrc/view?usp=sharing
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A: Aron

P: papasaber (ahmed)

A: Waarom ben jij in eerste instantie begonnen met starten van je eigen bedrijf? Was dat omdat je
veel geld wilde verdienen? Of wilde je graag voor jezelf werken? Of was het meer van hobby naar
werk?
P: Ik wilde wel voor mezelf gaan werken, al heel lang. Ik heb sinds mijn 15 e alleen maar gewerkt
vooral in loondienst maar ik weet dat er toch meer geld te verdienen valt in een onderneming en ik
wil gewoon mijn eigen baas zijn.

A: Wanneer ben je officieel begonnen voor jezelf?
P: Ik ben bij de KVK gestart op 1 Januari 2019
A: Dus dat was al tijdens je HBO-studie?
P: Jaa, dat was halverwege het 2 e jaar.

A: Heb je nog steeds dezelfde ambitie om je studie te halen of is dat veranderd sinds dat je je eigen
onderneming hebt.
P: Ik merkte toch wel dat het combineren lastig was en in de zomervakantie heb ik toch echt wel heel
veel gewerkt. Het liefst wilde ik dit voorzette maar ik wist dat in september school weer zou
beginnen dus heb er toch maar voor gekozen om een tussenjaar te nemen om te kijken wat er te
halen valt binnen de onderneming zelf voordat ik weer terugga naar school.

A: Wat betekend op dit moment school voor jou of hoe belangrijk is de studie voor jou?
P: Ik ben weer teruggegaan naar school. Het is voor mij voor de helft mijn studieschuld. Ik weet dat
het kwijtgescholden wordt als ik mijn diploma haal, dus dat is wel een ding. Ik denk wel dat ik
makkelijk aan werk kan komen maar voor het geval dat zodat ik wat hoger aan mijn klanten kan
vragen: Om een hbo-diploma te hebben is gewoon goed.
A: Het is echt nog wel jouw ambitie om je diploma zsm te halen?
P: Jaa, maar wel in de zin van: Als plan B. Het is niet dat ik nu na mijn studie in dienst ga.
A: Het is dus wel met het idee: Ik wil later voor mezelf werken.
P: Jaa! Het liefst werk ik nooit meer in loondienst.
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A: Denk jij dat je studie geleden heeft onder je onderneming?
P: Nee dat niet.
A: Maar je hebt wel een tussenjaar genomen om een jaar vol te kunnen werken.
P: Nou dat ik terug ben gekomen, en vooral dit jaar omdat ik nog maar één jaar van mijn studie moet,
heb ik het ook als prioriteit gesteld om mijn diploma te halen en wat ik hiervoor heb gedaan was
stage en mijn minor. Mijn stage was bij een reclamebureau en die werkervaring wilde ik gewoon
hebben. Dat hoorde voor mij dus gewoon bij het ondernemen zijn. En voor mijn minor heb ik
ondernemen gedaan en dat paste er gewoon perfect bij. Ik mocht zelf door ondernemen met een
coach.

A: Kun jij op dit moment financieel afhankelijk zijn van je eigen onderneming/bedrijf.
P: Jaa, het kan zeker lukken. Het kan zelfs nu al lukken maar nog niet in de grootte die ik zelf wil. Om
een voorbeeld te geven: Ik kan goed animeren, ik kan best wel aan animatie werk komen nu. Op mijn
Instagram is daar best veel vraag naar. Ik weet gewoon dat het limiet dat je daar mee kan verdien, ik
al bereikt heb. Dus ik moet vooral kijken hoe ik een stapje hoger kan gaan en dan kom je een beetje
richting de influenceer kant wat ik ook probeer te behalen met mijn tiktok en YouTube.
A: Maar nu heb je dus nog echt de focus op school en dan daarna knallen?
P: Ja, voor dit jaar is het gewoon mijn diploma halen. Ik werk nog wel aan mijn tiktok en mijn
YouTube. Ik vraag nu ook meer aan mijn klanten. Zodat als ik aan een opdracht ga werken het mijn
tijd wel waard is.

A: Leen jij op dit moment geld bij DUO?
P: Jaa, Alleen de aanvullende beurs waar ik recht op heb.
A: Het is dus niet dat je extra leent om te investeren in je eigen bedrijf?
P: Nee, Gelukkig heb ik geen extra geld nodig om te investeren in het werk wat ik doe.
A: Het is dus wel een bewuste keuzen om geen studieschuld op te bouwen?
P: Het liefst niet meer dan dat ik al heb inderdaad. Ik heb het vroeger wel gedaan. Ik ben dit jaar er
eigenlijk mee gestopt.
A: Dus er staat nog wel iets open? Maar dat was meer financieel wat er nodig was en niet omdat je
wat extra geld wilde hebben?
P: Jaa, Ik had het geld nodig.

https://drive.google.com/file/d/1EYATetzOYqdhhNpL0hPlxUlI5cfNbfUr/view?usp=sharing
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A: Als jij kijkt naar je toekomstvisie, zou je die dan in een paar zinnen willen vertellen.
P: Ik hoop aan het eind van dit schooljaar mijn diploma te halen en daarnaast een miljoen volgers te
hebben op tiktok en 100.000 op YouTube. Als ik dat heb bereikt heb ik al genoeg aan inkomsten om
ervan te kunnen leven en zelfs goed van te kunnen leven. En als ik dat blijf volhouden dan kan ik
beginnen met de eerste paar mensen aan te nemen. Omdat ik animaties maak, kunnen ze me helpen
met animeren, ideeën bedenken of stemacteurs. En als dat nog door blijft gaan dan wordt het een
hele studio en kan ik ook werk gaan aannemen los van wat ik nu zelf al doe. Dat kan een rapper zijn,
een tv-show, een netflixshow. PapaSaber, zo noem ik dat, dat kan uitgroeien tot een brand zo groot
als sponsbob eigenlijk.
A: Jou toekomstvisie is dus wel echt mensen om je heen zien te krijgen en bouwen aan je eigen
naam.
P: Jaa, Precies!

A: Heb jij het idee dat je vanuit school genoeg ruimte hebt gekregen om je eigen ding te kunnen doen
of is het vooral dat je merkt aan school: school gaat voor en wat je daar buitenom doet moet je zelf
weten.
P: Ik heb niet het gevoel dat school mij in de weg staat. Ik denk dat als iemand dat wilt, kan hij wel
genoeg tijd maken voor zichzelf om te ondernemen of iets anders te doen. Qua contacturen op
school is het echt heel weinig. Je kan in principe voor een 5.5 gaan of voor een 10 gaan. Het licht er
vooral aan jezelf. Ik zelf heb daar nooit echt last van gehad maar ik denk wel dat ik meer had kunnen
doen. Zowel voor school als voor mijn eigen onderneming. Ik heb het gevoel alsof ik niet alles eruit
heb gehaald. Anders was ik er al, dan had ik mijn goals misschien al gehaald. En had ik mijn diploma
al gehaald. Achteraf was alles mogelijk zonder de zijwegen die ik genomen heb
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A: Aron

R: Ruben (Tizzy)

A: Waarom ben jij in eerste instantie begonnen met starten van je eigen bedrijf? Was dat omdat je
veel geld wilde verdienen? Of wilde je graag voor jezelf werken? Of was het meer van hobby naar
werk?
R: Ik ben eigenlijk begonnen toen ik op CMD zat. Ik maakte wel al wat website maar dan hobbymatig.
Toen ik op CMD ging werd mij verteld dat het handig was als je al een idee had wat je later wilde
gaan doen zodat je jezelf in die 4 jaar kan ontwikkelen. Ik ben toen eigenlijk een eigen bedrijf
begonnen omdat ik geen zin had ergens anders te gaan werken. Dus ik dacht: als ik me inschrijf bij de
KvK dan kan ik misschien wat geld verdienen.

A: En merk je dan dat tijdens je studie je kijk op het studeren of het behalen van je papiertje
veranderd is?
R: Eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer om het af te maken maar ik ben nu al zo ver: nou moet ik
wel. Op school heb ik denk ik niet super veel geleerd. Ik heb wel wat geleerd zoals presenteren etc.
En dat is belangrijk voor mijn bedrijf. Bijvoorbeeld het HTML en CSS heb ik helemaal niets aan gehad.
Maar ik heb me in die tijd wel super goed kunnen ontwikkelen. Dus ik heb de tijd gehad om mijn
eigen bedrijf op te zetten. Ik zou nog wel steeds mijn papiertje willen halen want het is wel handig als
ik bij een bedrijf zou willen werken dat ik het dan wel heb.

A: Wat betekend op dit moment school voor je of hoe belangrijk denk je dat school nu nog voor jou
is.
R: Ik denk dat voor de toekomst goed is om een papiertje te hebben. Ik wil over een paar jaar een
huis kopen dus dan is het handig als ik gewoon bij een baas werk. Maar stel dat bedrijven binnen
mijn kennis vak niet naar een papiertje zoude kijken maar meer naar skills die je hebt, dan hecht ik
weinig waarden aan school.

A: Denk je wel dat jouw studie geleden heeft onder je onderneming?
R: Ja dat denk ik wel ja. Maar het is ook ‘laxigheid’. 4 jaar is zo lang en saai. Ik ben nu ook nog langer
bezig dan ben je er openduw helemaal uit.
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A: Kan jij op dit moment financieel afhankelijk zijn van je eigen onderneming of denk je dat het in de
toekomst makkelijk gaat lukken voor jezelf?
R: Als ik nu zou stoppen met school en zou doorgaan met werken zou ik er prima van kunnen leven.
A: En leen jij op dit moment nog geld bij duo?
R: Ik ben vorig jaar begonnen met lenen bij duo en volgens mij nu nog steeds.
A: Is dat een bewuste keuzen geweest of was het vooral gebruikt om te investeren in je eigen bedrijf?
R: Ik ben er 1,5 jaar geleden mee begonnen omdat ik toen nog niet zo veel verdiende en veel tijd stak
in het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Nu had ik het al lang stop kunnen zetten want nu slaat het
eigenlijk nergens meer op dat ik het nog heb.

A: Hoeveel uur denk je dat je per week bezig bent met het ‘ondernemen’
R: Tussen de 30 en de 50 uur ongeveer.
A: Wil je dat ook zo volhouden als je straks gaat afstuderen bijvoorbeeld?
R: De klanten hebben werk nodig dus. Ik kan op dit moment in ieder geval niet minder werken.

A: kijkend naar jouw huidige werkzaamheden. Wat is hierin jouw toekomstvisie?
R: Als ik straks afgestudeerd ben wil ik wel 1 of 2 jaar voor een baas gaan werken. Ik wil binnen nu en
2 jaar een huis kopen en dat is makkelijker als je bij een baas werkt. Dan zit je namelijk met
overeenkomsten en vaste contract. Dan kun je meer lenen voor een huis bijvoorbeeld. Anders moet
je 3 jaar flink werken en heel constant zijn om papieren te krijgen voor een huis. Dus de planning is
wel voor een baas te gaan werken, als ik dan een huis heb, dan wil ik wel weer voor mezelf gaan
beginnen.
A: Je ziet je school papiertje nu dus meer als vastigheid voor de toekomst maar niet perse dat je voor
altijd voor een baas wilt werken.
R: Juist hahaha.

A: Denk of vind je dat je voldoende begeleiding hebt gehad vanuit school omdat je zelf ook aangaf
dat een eigen bedrijf eigenlijk niet te combineren valt met de studie.
R: Nee helemaal niks. Nog nooit contact over gehad, nog nooit gevraagd. Je moet het wel altijd
opgeven als je je inschrijft voor school. Er wordt dan altijd gevraagd of je een eigen bedrijf hebt.

https://drive.google.com/file/d/1g33GyzjqPmenTC2Sxa2MoNcRzObMZzti/view?usp=sharing
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Bijlage 4

Interview

Day in a life of a freelancer (zzp’er)
Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk alles wat je doet in een dag. Van hoe laat je opstaat tot wanneer je
eet (ontbijt, tussendoortje, lunch, snack, avondeten etc), eventueel douchen en je haren doen, wanneer
je begint met werken, wanneer je pauze neemt, welke werkzaamheden je hebt verricht, hoeveel reistijd
je eventueel hebt, hoe lang je die dag gewerkt hebt wat je na je werk allemaal doet. Kortom: ik wil alles
zo gedetailleerd mogelijk weten!!!!!

Wat?

Hoe laat?

Hoelang heb je erover gedaan?

De wekker gaat

05:25

1 minuut

Douchen

05:30

10 minuten

Aankleden

05:40

2 minuten

Haren doen, creme smeren

05:42

3 minuten

Opladers oprollen en naar beneden

05:45

1 minuut

2x 0,5 L warm water drinken

05:46

1 minuut

Koffie zetten, kwark + granola
maken
Vitaminepillen pakket samenstellen

05:47

2 minuten

05:49

1 minuut

Eten, drinken en pillen slikken ;)/
nieuws kijken op tv
Sigaretje roken

05:50

10 minuten

06:00

4 minuten

Tanden + tong poetsen

06:04

3 minuten

1 á 2 mails van werk beantwoorden

06:07

5 minuten

Crypto prijzen bekijken

06:12

5 minuten

Proteïne shake maken

06:17

3 minuten

Spullen pakken en naar de auto

06:20

2 minuten

Vertrekken richting Utrecht

06:22

2 uur en 20 minuten uur

Aankomst P+R. Naar tram

08:40

1 minuut

Inchecken, tram naar Utrecht CS

08:41

15 minuten

Uitchecken. Lopen naar kantoor

08:56

4 minuten

Laptop, toetsenbord, etc. uitstallen

09:00

1 minuut

Koffie pakken

09:01

1 minuut

Mails beantwoorden

09:02

1 uur

Commenten op TikTok/ Twitter

10:00

30 minuten

Kickoff met team: resultaten +
plannen aankomende week Social
Media en Marketing bespreken
Catch up call met influencer om
maandelijkse campagnes door te
spreken
Lunchen

10:30

1 uur

11:30

30 minuten

12:00

45 minuten

Roken

12:45

12:50

Content produceren voor TikTok/
Instagram/ Twitter
Nieuwe resellers benaderen

12:50

1 uur en 30 minuten

14:40

45 minuten

Content plaatsen/ inplannen

15:25

35 minuten

Roken

16:00

5 minuten

Bijlage 2

Gepersonaliseerde producten
inpakken en verzendlabels
aanmaken
Engagement rondje op Twitter

16:05

20 minuten

16:25

35 minuten

Mails beantwoorden +
verzendgegevens naar collega
sturen voor pakketten influencers
Tram naar parkeergarage

17:00

30 minuten

17:30

15 minuten

Naar Zeeland rijden

17:45

2,5 – 3 uur

Vaak nog 1 of 2 calls in de auto

18:00 – 19:30

0,5 – 1 uur

Thuis. Eten bereiden

20:15 – 20:45

20 minuten

Eten

21:00

15 minuten

Laptop open klappen. Werken aan
zzp opdrachten.
Douchen, tanden poetsen en naar
bed.

21:15

2 uur

23:15

20 minuten

74

Day in a life of a freelancer (zzp’er)
Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk alles wat je doet in een dag. Van hoe laat je opstaat tot wanneer je
eet (ontbijt, tussendoortje, lunch, snack, avondeten etc), eventueel douchen en je haren doen, wanneer je
begint met werken, wanneer je pauze neemt, welke werkzaamheden je hebt verricht, hoeveel reistijd je
eventueel hebt, hoe lang je die dag gewerkt hebt wat je na je werk allemaal doet. Kortom: ik wil alles zo
gedetailleerd mogelijk weten!
**Ik heb niet echt een vast patroon, iedere dag is anders. Ik zal gisteren 01-11-2021 als voorbeeld
nemen. Zoals je ziet had ik het nogal druk gisteren en ben ik weinig de deur uit geweest haha. Ik ga
meestal rond een uur of 12 een rondje lopen buiten. Ik werk altijd vanuit huis en doe zo goed als alle
meetings via Teams (toch wel handig zo’n Avans Teams omgeving :-p)

Wat?

Hoe laat?

Werkzaamheden

Opstaan/omkleden/telefoon

09.00 - 09.30

Gisteren begon ik om 09.30u
met werken maar het komt ook
wel eens voor dat ik pas om
09.30 op sta en om 10u begin

Prospect bellen (website)

09.30 - 10.00

Verhaal aanhoren dat zijn
vorige webdeveloper hem had
genaaid en of ik zijn huidige
website kan oplappen. Followup meeting ingepland

Meeting met klant (applicatie van
een Vakantie School)

10.00 - 12.15

We hebben een applicatie
gebouwd voor een Vakantie
School. In deze meeting zijn we
door de applicatie heengelopen
en hebben we een lijst
opgesteld met zaken die nog
gedaan moet worden.

Koffie pakken/eten/ telefoon

12.15 - 12.30

Ik ontbijt niet dus meestal eet ik
in de middag een boterham een
ei of iets.

Meeting voor potentieel nieuw
bedrijf (ondernemingsplatform)

12.30 - 13.30

Meeting met een goede klant
om samen een nieuw platform
op te richten voor startende
ondernemers

Koffie pakken/telefoon

13.30 - 14.00

Werken aan Esthetica webshop

14.00 - 17.15

Avondeten/niksen/tv/telefoon

17.00
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Punten van de meeting van
vorige week vrijdag afwerken.

Meeting voorbereiden met
webdesigner (voor meeting van
18.45u)

18.30 - 18.45

Snel de webdesigner bijpraten
voor de meeting van 18.45u. Ik
werk veel samen met een
webdesigner, scheelt mij tijd. Ik
hoef het alleen te bouwen.

Meeting met al getekende nieuwe
klant (licht ontwerp

18.45 - 19.15

Voorafgaand aan de meeting
de klant opdracht gegeven op
zoek te gaan naar andere
websites als referentie en laten
nadenken over de opbouw van
de pagina’s. In de meeting zijn
input besproken en ideeën
ingebracht. Plan gemaakt dat
over 3 weken het ontwerp klaar
is.

Werken aan Esthetica webshop

19.15 - 02.00 (het moest af
haha)

De lijst van vorige week vrijdag
afgewerkt. Project had al af
moeten zijn dus ik moest in de
late uurtjes doorwerken.

Tussendoor wordt ik wel gebeld
door klanten of krijg ik
Whatsappjes binnen die ik
beantwoord. Iedere keer als een
klant belt, maak ik een notitie in
herinneringen

76

Bijlage 5

77

78

Bijlage 6

79

80

Bijlage 7

81

82

83

84

Bijlage 8

86

87

88

Bijlage 4

92

95

98

Bijlage 9

“Ongeveer de helft (48,8%) van de studenten die in 2013 begonnen met de studie, is na vijf jaar afgestudeerd (dus met
één jaar studievertraging).” [https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-lang-doe-je-over-een-hbo-opleiding/] Dit geeft
aan dat studievertraging heel gewoon is onder studenten. Veel studenten gaan op in het studentenleven waardoor ze
veel feesten en minder bezig zijn met de studie.
Voor veel studerende ondernemers is volledig lenen een ‘goedkope’ en makkelijke manier om aan veel geld te komen wat nodig kan zijn voor het runnen van een onderneming. Twee derde van alle studenten krijgen geld van zijn
of haar ouders. Dit is 15% meer dan voor het leenstelsel in 2015. Ook is berekend dat huidige uitwonende studenten
ongeveer 789 euro per maand te kort komen om helemaal zelf rond te kunnen komen. [https://ddfks.antwoordop.nl/
nieuws/69149/studenten-financieel-afhankelijker-van-ouders-onder-leenstelsel]. Hieruit is op te maken de meeste
studenten niet financieel afhankelijk kan zijn tijdens het studeren. De ondernemers die ik gesproken heb zouden al
financieel afhankelijk kunnen zijn van hun onderneming. Dit is volgens hun ook een van de redenen om minder bezig
te zijn met school. Zoals PapaSaber aangaf: “Je kunt voor een 5.5 gaan, je kan ook voor een tien gaan.” Dit geeft wel
een beetje aan hoe deze studenten kijken naar hun studie. Het gaat meer om het papiertje dan daadwerkelijk echt iets
leren. Het is meer de extra zekerheid voor de toekomst dan het studeren om veel te kunnen leren. Deze ondernemers
hebben het studeren vooral gebruikt om zichzelf te ontplooien tot de ondernemer die ze nu zijn. En gebruiken de studie
als middel om dat te bereiken.
Als we het dan toch hebben over studievertraging. Hoelang mag een student er eigenlijk over doen? Zoals Hermien
Miltenburg op het studieblog van de Wageningen universiteit en research terecht aangeeft: “Dat hangt van twee dingen
af… je portemonnee en je studiepunten”. Een student heeft tot zijn 30e recht op studiefinanciering. Daarna moet alles
uit zijn eigen zak komen en kan hij of zij ook geen lening meer krijgen. Echter verschilt het per studie hoe lang je er
over mag doen. “Op de driejarige wo bacheloropleiding biologie in stad X haalt 47% van de studenten het diploma binnen vier jaar. In stad Y is dat 50%. In stad Z is dat 59%. En op een andere universiteit weer 60%. Best grote verschillen.“
[https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-lang-mag-je-studeren/]
Studenten met een bijbaan zijn zeker niet onafhankelijk. Vaak moeten ze veel lenen en daarnaast nog werken om de
huur en boodschappen te kunnen betalen. Wel zijn er studenten die nog thuis wonen waardoor dit allemaal veel beter
te doen is. De meeste studenten werken ongeveer 1 tot 8 uur. Met een gemiddeld uurloon van rond de 11 euro verdienen deze studenten ongeveer 88 euro per week. Dit is 352 per maand. De gemiddelde huur voor een studentenkamer
is 420 euro [https://gemiddelden.nl/prijzen/gemiddelde-huur-studentenkamer/].
https://www.snsbank.nl/particulier/service/
studeren/uitgaven-student.html
Dit zijn de gemiddelde kosten die een
student moet maken.
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Doel van deze test: Onderzoeken of een 'pauze moment' in de app bijdraagd aan het maken van een
weloverwogen keuzen.
Testopzet:
Er zijn twee testgroepen. De ene testgroep krijgt een lap tekst voor zich geschoteld. De opdracht die
testgroep 1 meekrijgt is het doorlezen van de tekst. Testgroep 2 krijgt precies dezelfde opdracht. Echter is er
voor groep 2 een verschil.
Van tevoren vertel ik niet dat de bedoeling van de opdracht is of je wel of niet een weloverwogen keuzen
kan maken door de tekst die je leest. In die zin gaat het niet om de informatie op zichzelf maar meer of
het onderbreken van de informatie door 'pauze momenten' positief bijdraagt aan het maken van deze
weloverwogen keuzen.
Testgroep 1 krijgt pas nadat de gehele tekst gelezen is de vraag of ze een weloverwogen keuzen kunnen
maken om het te gaan doen. (bestaat uit 2 personen)
Testgroep 2 wordt op verschillende momenten tijdens het lezen van de tekst gestoord waarna ik ze de vraag
stel of ze willen nadenken of het iets voor hun is en of ze een weloverwogen keuzen kunnen maken. (bestaat
uit 2 personen)
De informatie die ik ga gebruiken is deze website: https://www.hoedoe.nl/reizen-vakantie/emigreren/hoeemigreer-ik-naar-het-buitenland. Op deze website wordt er uitleg gegeven hoe je kunt emigreren. Voor veel
mensen een moeilijke en grote stap. Daarom is het erg belangrijk om alle benodigde informatie en alle vooren nadelen met elkaar af te wegen om zo tot een weloverwogen beslissing te komen.

Resultaten groep 1:
- Deze groep kon na een keer de tekst volledig lezen niet gelijk een weloverwogen keuzen maken. Dit kwam
omdat het veel tekst was en ze niet in 1 keer alles in zich konden opnemen. Ook omdat er niet verteld
werd dat het doel van deze opdracht was: het maken van een weloverwogen keuzen, begon deze testgroep
achteraf pas na te denken of het wel voor hen was. Als ik dit zou vertalen naar mijn onderzoek zou dit
beteken dat deze groep de gehele app in 1 keer zouden doorlopen. Wat ik juist wil voorkomen met mijn
product dat iedereen de gehele app kan volgen en eventueel uitvoeren zonder aandachtig na te gaan of dit
echt is wat ze willen. Door bijvoorbeeld alleen te denken aan de voordelen van het freelancen zullen veel
studenten studievertraging oplopen. En dit is in theorie (mijn) schuld.
Resultaten groep 2:
- Door na een aantal minuten de vraag te stellen of ze al een weloverwogen keuzen zouden kunnen maken
om te emigreren antwoorden ze uiteraard nee. Dit kwam omdat ze nog lang niet alles gelezen hadden. Wel
merkte ik daarna dat deze testgroep de tekst anders ging lezen en zich meer afvroegen of het inderdaad iets
voor hun zouden zijn. Nadat ik nog 3 keer de vraag gesteld heb had deze groep de volledige tekst gelezen.
Wat daaruit opviel is dat deze groep direct een weloverwogen keuzen kon maken om het wel of niet te doen.
Nu gaat het in dit experiment natuurlijk niet of deze groep echt wilt emigreren. Maar meer of de manier van
het binnenkrijgen van informatie en het inlassen van deze reflectie momenten positief bijdraagt aan het
maken van een weloverwogen keuzen. In die zin was ik deze groep door de tekst heen aan het begeleiden en
is dit ook het doel van mijn concept en eindproduct.
Door dit kleine experiment heb ik ontdekt dat het onderbreken van 'lezer' helpt om de, al gelezen, informatie
te verwerken en al conclusies uit te halen. Het heeft dus een positieve bijdragen aan het maken van een
weloverwogen keuzen.
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