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De intenties van studenten om te
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Intentie om in de toekomst te freelancen



Introductie
Freelancen wordt steeds populairder en dat is ook te merken aan de stijgende lijn van het
aantal freelancers. Vlaanderen en Brussel kenden in augustus maar liefst 185.343
freelancers. Ook het aantal student-zelfstandigen nam de voorbije jaren toe, met een
aantal van 8.346 in 2020. Eerder marktonderzoek in 2019-2020 toonde al aan dat de
intentie van Vlaamse studenten om te freelancen als student eerder beperkt is. Opvallend
is wel dat de helft van deze studenten aangeeft in de toekomst een carrière als freelancer
te willen starten. Nu, 2 jaar later, gaat dit marktonderzoek na of deze intentie bij studenten
is veranderd en hoe studenten staan ten opzichte van freelancen. 

Om de intentie van studenten te meten werd in het onderzoek een enquête opgesteld en
rondgestuurd naar Vlaamse studenten. Deze enquête verliep bijna helemaal hetzelfde als
de enquête gebruikt in vorig onderzoek en werd hoofdzakelijk verspreid via sociale media.
Gedurende een periode van ongeveer 4 weken vulden 477 studenten, ingeschreven aan
een Vlaamse onderwijsinstelling, deze enquête in.
 

2022 Marktonderzoek Rapport

03



De intentie om zelfstandige of freelancer
te worden tijdens de studies is eerder
beperkt. Op een schaal van 0 tot en met
10, is de gemiddelde ambitie van
studenten om te freelancen tijdens hun
studies 3. Op de vraag of de studenten
ooit zelfstandige of freelancer willen
worden, geeft slechts 3,50% dit te willen
doen tijdens de studies. Met een
gemiddelde score van 4/10 in 2019-2020,
daalt deze waarde dus met 1 punt. Hier
kunnen we besluiten dat er zeker verder
onderzoek kan gebeuren naar hoe
studenten kunnen aangespoord worden de
stap naar student-freelancer te zetten.

Intentie om student-freelancer te worden
Intenties en ambities
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Profiel studenten en intentie

Geslacht
Verschillende studies hebben al reeds
onderzocht of er een verband bestaat
tussen ondernemerschap en geslacht.
Daaruit wordt besloten dat mannen meer
ondernemend gedrag vertonen dan
vrouwen en over een hogere
zelfeffectiviteit beschikken. Dit wil
zeggen dat mannen meer vertrouwen
hebben in hun bekwaamheid om
zelfstandige of freelancer te worden. 

Ook dit onderzoek wijst uit dat er een
significant verschil is in zelfeffectiviteit
tussen mannen en vrouwen. Mannen tonen
een gemiddelde zelfeffectiviteit van 6,02,
terwijl dit bij vrouwen slechts 5,34 is.
Daarnaast toont dit onderzoek aan dat
studenten met een hoge zelfeffectiviteit
een hogere intentie vertonen om te
freelancen. Hoewel zelfeffectiviteit bij
mannen hoger is vertonen mannelijke
studenten hier niet per se een hogere
ambitie dan vrouwen.

Onderwijs

Eerst en vooral kijken we naar het effect
van ecosystemen op de
ondernemingszin van studenten.
Hieronder verstaan we educatieve
ondernemingsprogramma’s en
ondernemend onderwijs. Hoewel eerder
onderzoek aantoont dat de betrokkenheid
bij co-curriculaire activiteiten een positief
effect heeft op het aantal student-
ondernemers, geldt dit niet voor dit
onderzoek. Voorbeelden van co-
curriculaire activiteiten zijn stages,
coaching-programma’s, businessplan-
wedstrijden, lezingen en
miniondernemingen.



 
Gem. intentie

om te
freelancen

Ondernemend
vak

N=196
3,93

Geen
ondernemend

vak
N=204

2,95
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Studenten die al deelnamen aan co-
curriculaire activiteiten vertonen
namelijk niet per se een hogere intentie
dan studenten die nog niet deelnamen
aan een co-curriculaire activiteit.
Wanneer we daarentegen kijken naar
studenten die reeds een ondernemend
vak volgden aan hun onderwijsinstelling,
stellen we vast dat zij wel een hogere
intentie vertonen om te freelancen. Dit
kan gaan over vakken zoals
projectmanagement,
innovatiemanagement,
productontwikkeling,
marketingmanagement, strategisch
management… Daarnaast lijkt ook het
type bachelor een rol te spelen.
Studenten die een professionele bachelor
volgen hebben namelijk hogere ambities
om te freelancen dan studenten die een
academische bachelor volgen. Dit zou
eventueel verklaard kunnen worden door
het feit dat professionele bachelors meer
praktijkgerichte richtingen zijn, waar zij
een duidelijker beeld krijgen van hoe het
er in de bedrijfswereld uit ziet. 

GRAFIEK 1 Verband ondernemend vak en 
intentie 

 
Gem. intentie

om te
freelancen

Professionele
bachelors

N=181
4,08

Academische
bachelors

N=98
2,94

GRAFIEK 2 Verband professionele- vs.
academische bachelors en intentie

"Aan de
universiteit

hebben we niet
veel praktijk, we

worden in de
werkwereld

gegooid"
Studente Commercieel Beleid

Academische bachelors daarentegen zijn
meer gericht op het leren van
theoretische en analytische concepten.
Wanneer we de masterstudenten met
bachelorstudenten vergelijken valt dit
verschil in intentie echter weg.
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Intentie om in de toekomst te freelancen

Misschien
39%

Ja, na enkele jaren werkervaring
32%

Ja, na afstuderen
15%

Neen, nooit
11%

Ja, tijdens mijn studies
3%

GRAFIEK 3 Zou je ooit een carrière als zelfstandige/freelancer 
starten?

Wanneer we kijken naar de intentie van
studenten om in de toekomst zelfstandige
of freelancer te worden zien we erg
positieve resultaten. Uit het onderzoek
blijkt dat exact de helft van de Vlaamse
studenten ooit zelfstandige of
freelancer wilt worden. Het merendeel
geeft wel aan slechts te willen freelancen
na enkele jaren werkervaring (31,75%) of
na te hebben afgestudeerd (14,75%). 39%
twijfelt nog en zou misschien ooit een
carrière als zelfstandige of freelancer
starten. Over beide periodes geven deze
studenten aan dat ze bereid zouden zijn
23 uren in een week te freelancen.
Daartegenover is er wel een stijging van
5 procentpunten van het aantal
studenten die nooit zelfstandige of
freelancer wil worden. 

Intenties en ambities

Profiel en intentie

Geslacht
Zoals aangehaald toont eerder
onderzoek aan dat mannen meer
ondernemend gedrag vertonen en over
een hogere zelfeffectiviteit beschikken. 
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"Na enkele jaren
werkervaring

zou ik mijn eigen
expertise graag
toepassen als

freelancer"
Potentiële toekomstige freelancer
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Daarnaast vindt dit onderzoek ook een
significant verband tussen
zelfeffectiviteit en de toekomstige
intentie om te freelancen. 38,3% van de
 respondenten met een hoge
zelfeffectiviteit geven aan na enkele
jaren werkervaring te willen freelancen.
Dit in vergelijking met 28,5% van de
studenten met een lage zelfeffectiviteit.
Desondanks zien we ook hier dat mannen
niet per se een hogere toekomstige
intentie vertonen dan vrouwen. 

Onderwijs

Wanneer we kijken naar het
onderwijstraject van de ondervraagde
studenten merken we ook hier een aantal
significante verschillen op. Eerst en
vooral vertonen professionele bachelors
een hogere toekomstige intentie dan
academische bachelors. Deze
vaststelling ligt dus in lijn met de intentie
om student-freelancer te worden. Verder
zien we ook tussen bachelor- en
masterstudenten een significant
verschil. Masterstudenten vertonen hier
duidelijk een hogere intentie dan
bachelorstudenten om in de toekomst te
freelancen. 41,8% van de
masterstudenten geeft aan na enkele
jaren werkervaring te willen freelancen,
terwijl dit slechts 23,5% is bij de
bachelorstudenten. Ten slotte hebben co-
curriculaire activiteiten en
ondernemende vakken een opvallende
invloed. Wanneer we hier kijken naar de
percentages dient er wel een
onderscheid gemaakt te worden tussen
de toekomstige intentie om te freelancen
tijdens de studies of na het afstuderen en
de toekomstige intentie om na enkele
jaren werkervaring te freelancen.

Indien studenten reeds hebben
deelgenomen aan co-curriculaire
activiteiten of een ondernemend vak
hebben gevolgd vertonen ze enkel een
hogere intentie bij het freelancen na
enkele jaren werkervaring.

 
2019-
2020

2021-2022

Ja, tijdens mijn
studies

2,38% 3,50%

Ja, nadat ik
afgestudeerd

ben
16,27% 14,75%

Ja, na enkele
jaren

werkervaring
32,08% 31,75%

Misschien 42,69% 39%

Nee, nooit 6,13% 11%

GRAFIEK 4 Zou je ooit een carrière als
zelfstandige/freelancer starten?
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Flexibiliteit en vrijheid 

Eigen expertise toepassen in de praktijk 

Persoonlijke groei en drang naar succes 

Afwisseling 

Zin in nieuwe uitdaging 

Financiële voordelen 

Balans werk-privé 

Autonomie 

07

Waarom carrière als
freelancer?

Freelancen heeft verschillende
voordelen. Ook studenten hebben een
aantal reden waarom ze het zien zitten
om tijdens de studies of in de toekomst te
freelancen. Over de twee onderzoeken
heen zien we dat de hoofdredenen voor
studenten ongeveer gelijk blijven.
Allereerst is de flexibiliteit en vrijheid
die freelancen biedt van groot belang.
Als freelancer ben je namelijk je eigen
‘baas’ en beschik je over de vrijheid je
dagen en agenda te plannen zoals jij het
wil. Hoewel persoonlijke groei en drang
naar succes belangrijk blijft, zien we hier
toch een afname van 12 procentpunten.
Ook wordt autonomie minder opgegeven
als reden, met een daling van 10
procentpunten. Afwisseling daarentegen
blijkt belangrijker te zijn geworden en
stijgt met 2 procentpunten. Ongeacht  de
financiële voordelen belangrijker zijn
geworden, met een stijging van 6
procentpunten, blijft dit samen met
balans werk-privé de minst belangrijke
reden om te gaan freelancen. 

GRAFIEK 5 Waarom zou je freelancer willen worden?
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Toch zijn er nog altijd studenten die niet
overwegen een carrière als freelancer te
starten. Inkomensonzekerheid en
spanning balans werk-privé blijven hier
de belangrijkste redenen. Ook het feit dat
je geen of weinig directe collega’s hebt
blijkt voor studenten belangrijker zijn
geworden.

"Dat ik kan
kiezen wanneer
ik wil werken,
dat vind ik zo

leuk aan
freelancen"

2019-2010 2021-2022

69%
67%

38%

59%

51%

52%

28%

29%

55%

35%

47%

53%

44%

67%

30%

45%

Student-freelancer Amber Verduijn
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Inkomensonzekerheid 

Financiële lasten 

Administratieve lasten 

Zoektocht naar nieuwe klanten 

Geen/weinig directe collega's 

Spanning op balans werk-privé 

Druk om beter te zijn 

Onduidelijkheid of de juiste prijs gevraagd is 

Hoge concurrentie 

COVID-19 

Bescherming en sociaal statuut 

Pijnpunten

Naast de eerder vermelde voordelen van
freelancen, zijn er toch ook een paar min-
of pijnpunten die freelancers kunnen
ondervinden. Over beide periodes heen
zien we dat vooral de
inkomensonzekerheid het zwaarst zou
doorwegen bij de studenten. Als
freelancer moet je namelijk zelf zorgen
dat je projecten binnen krijgt om zo een
inkomen te garanderen. Er is geen
garantie dat je steeds opdrachten zal
vinden, wat dus zorgt voor een grote
verantwoordelijkheid. De zoektocht naar
nieuwe klanten wordt dan ook gezien als
tweede pijnpunt. Hier kunnen digitale
matchingplatformen zoals GIGHOUSE
ingrijpen en deze onzekerheid zoveel
mogelijk beperken. Naast deze
onzekerheden worden de financiële
lasten als derde grootste pijnpunt gezien. 

GRAFIEK 6 Welke pijnpunten zouden bij jou het zwaarst doorwegen?

Vergelijkend met de redenen om
freelancer te worden zien we dat
financiële voordelen daar maar op de
voorlaatste plaats staan. Het is dus
duidelijk dat het financiële aspect zeker
niet als reden gezien wordt om te gaan
freelancen. In het tweede onderzoek valt
het bovendien ook op dat ‘bescherming
en sociaal statuut’ als een belangrijk
pijnpunt wordt gezien. Dit kan gaan over
bescherming bij ziekte of pensioen als
freelancer. Dit is een optie die in het
tweede onderzoek is toegevoegd en toch
wel belang lijkt te hebben. Ten slotte
wordt de coronapandemie bijna niet
meer als een pijnpunt gezien en is deze
reden bijna gehalveerd in vergelijking
met het eerste onderzoek.

2019-2010 2021-2022

81%

45%

42%
38%

45%

31%
30%

47%

47%
33%

76%

37%

29%
30%

28%

19%
10%

37%

26%
30%

35%

32%

30%



09

De zoektocht naar opdrachten wordt
gezien als een van de belangrijkste
pijnpunten bij de studenten. Om deze
zoektocht te starten zijn er verschillende
manieren. 65% geeft aan via sociale
media op zoek te gaan naar nieuwe
opdrachten. Hoewel dit het belangrijkste
platform blijft, kent het wel een daling
van 5 procentpunten. Naast sociale
media zou 59% beroep doen op zijn/haar
eigen professioneel netwerk en zou
51,35% gebruik maken van een specifiek
(online) platform voor freelancers.  

Zoektocht naar opdrachten
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Ongeacht de hoge percentages kennen
ze wel een daling van respectievelijk 1 en
9 procentpunten.Ondanks de daling kan
GIGHOUSE hier wel nog altijd een 
 belangrijke rol in spelen. Als laatste
werden netwerkactiviteiten en
afstudeerbeurzen van kennisinstelling
toegevoegd in het tweede
marktonderzoek. Deze lijken ook van
groot belang om op zoek te gaan naar
opdrachten als freelancers, met
respectievelijk 42,57% en 24,66%.

0% 25% 50% 75%

Sociale media 

Eigen professioneel netwerk 

Specifiek (online) platform voor freelancers 

51% van de studenten wil beroep doen op een specifiek
(online) platform om opdrachten te vinden.

65%

59%

51%



GIGHOUSE biedt ondersteuning aan
freelancers op verschillende vlakken.
Toch lijkt de nood aan ondersteuning
voor bepaalde zaken belangrijker voor
studenten dan andere. Maar liefst 63%
van de studenten zou ondersteuning
nodig hebben bij het uitbouwen van een
netwerk. Op deze manier helpt
GIGHOUSE mee met het vinden van
opdrachtgevers, kunnen studenten in
contact gebracht worden en kunnen ze
zo hun netwerk uitbreiden. Daarnaast zou
ook de helft van de studenten beroep
doen op ondersteuning in verband met
het vereenvoudigen van
administratieve processen (51%) en het
vinden van opdrachten op maat
(49,50%). De zoektocht naar nieuwe
klanten als freelancer wordt dan ook als
tweede grootste pijnpunt gezien
(47,50%).  Ten slotte geeft 46% aan
advies te willen krijgen omtrent
marktconforme prijzen en zou 37,50%
gebruik maken van het eerstelijnsadvies
van GIGHOUSE.

GIGHOUSE is het digitale
matchingplatform voor freelancers, maar
welke steun zouden studenten het meest
kunnen gebruiken? Ook Unizo wil
freelancers versterken en is interessant
voor freelancers op verschillende
vlakken. Studenten die aangeven in de
toekomst zeker of misschien te willen
freelancen zouden voor verschillende
zaken ondersteuning kunnen gebruiken.

Steun GIGHOUSE en Unizo

0% 25% 50% 75%

Uitbouwen netwerk 

Administratieve processen vereenvoudigen 

Opdrachten vinden op maat 

Advies omtrent marktconforme prijzen 

Eerstelijnsadvies 

GRAFIEK 7 Ondersteuning GIGHOUSE

63%

51%

49%

46%

38%
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"Zelfontwikkeling
vind ik heel

belangrijk. Je
wordt iedere
keer in een

nieuwe omgeving
uitgedaagd"

Potentiële toekomstige freelancer
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UNIZO, de grootste
ondernemersorganisatie van Vlaanderen,
wil freelancers versterken en doet dit op
verschillende manieren. Ook hier blijkt het
netwerken met andere ondernemers
de belangrijkste drijfveer van studenten
(66%). Dit kan gaan over pitchen bij
potentiële klanten of het leren kennen
van leveranciers. Op de tweede plaats
wordt UNIZO gezien als een organisatie
die zorgt dat jij goed beschermd bent
(64,50%), zoals een pensioen opbouwen,
sociaal statuut verbeteren… Daarnaast
geeft ook meer dan de helft aan
geïnteresseerd te zijn in UNIZO om zo te
leren met en van andere freelancers
en ondernemers (61,50%). Ten laatste
zou 32,50% beroep doen op UNIZO als
klankbord en individuele coaching.
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van de studenten zou beroep doen op
GIGHOUSE om hun netwerk uit te bouwen63%

GRAFIEK 8 Ondersteuning Unizo

Organisatie die zorgt dat jij goed beschermt bent

Leren met en van andere freelancers en
ondernemers

Netwerken met andere ondernemers

Klankbord en individuele coaching

64%
66%

33%
62%


