
Olivier Vivié: “Ik kan uiteindelijk 
maar één ding tegelijk” 

Hoe doe je dat: studeren, werken én ondernemen

Toen de 21-jarige Olivier Vivié in maart 2020 
besloot dat het tijd was zijn droom na te ja-
gen, ging hij er ook helemaal voor. Hij schreef 
zich in als zelfstandig ondernemer, bedacht de 
naam Pixoli en vanuit daar ging het allemaal 
heel snel. “Binnen een dag zat ik voor een on-
dertekening bij de Kamer van Koophandel.”

Eigenlijk had Olivier nu druk in de weer moeten 
zijn met het uitbreiden van zijn onderneming. Hij 
zou moeten netwerken en potentiële klanten moe-
ten werven, maar dit zit er volgens hem momen-
teel even niet in. Zijn bedrijf, een dienst gespecia-
liseerd in het ontwerpen, bedenken en realiseren 
van logo’s en professionele websites bestaat nog 
niet lang als Olivier merkt dat er een kink in de 
kabel zit. De coronacrisis baart hem weinig zor-
gen, het is zijn afstudeerperiode die hem de keuze 
doet maken Pixoli even op een laag pitje te zetten. 

De knoop doorhakken
“De ambitie om een onderneming te starten is er al en-
kele jaren. Sinds mijn derde leerjaar als mediavormge-
ving student eigenlijk al. Ik zag mensen om mij heen 
een eenmanszaak runnen en raakte geïnspireerd.” Een 
klein jaar verder ontdekt Olivier dat ook zijn medestu-
denten met gemak een eigen onderneming beginnen. 
Hij besluit zich nogmaals te verdiepen in de wereld van 
ondernemen en hakt de knoop door. “Ik dacht bij mij-
zelf, waarom doe ik het niet gewoon? Ik gaf mijn be-
drijf op bij de Kamer van Koophandel en stapte vol goe-
de moed in de achtbaan van het ondernemerschap.” 

“Ik stapte vol goede moed in de acht-
baan van het ondernemerschap”

Met Pixoli wil Olivier niet alleen zijn diensten verle-
nen, maar ook andere startende ondernemers een 
helpende hand bieden. “Een startende zzp’er heeft 
vaak wel wat anders aan het hoofd dan het uiterlijk 
van zijn of haar zaak. Ik hoop deze mensen goed op 
weg te kunnen helpen en hen te verzekeren van pro-
fessionele vormgeving. Dit geldt voor zowel een web-
site als de media-uitingen die een bedrijf wil inzet-
ten. Een flink takenpakket voor een jongvolwassene”, 
geeft de 21-jarige toe. “Zeker omdat ik naast Pixoli nog 
veel andere verplichtingen heb.”

Afstuderen en ondernemen 
Prioriteiten stellen is voor Olivier echter geen enkel 
probleem. Zijn studie gaat voor alles.   
“Ik bevind mij momenteel middenin mijn afstudeer-
periode. Deadline na deadline stapelt zich op en een 
goede planning is van essentieel belang. Het opdoen 
van werkervaring tijdens mijn stages in de afgelopen 
3 jaar heeft mij gelukkig wel geleerd hoe ik beter om 
kan gaan met werkdruk. Ik merk aan mijzelf dat ik 

nu zowaar liever te veel dan te weinig te doen heb.” 
Desondanks neemt Olivier het verstandige besluit 
Pixoli tijdelijk even op een tweede plaats te zetten. “Ik 
kies ervoor geen nieuwe opdrachten aan te nemen en 
niet actief te netwerken. Ik ga het niet moeilijker ma-
ken voor mijzelf, dan het nu al is.”

Leerzaam
Behalve student is Olivier sinds begin 2019 ook part-
time grafisch vormgever bij Brunotti, een bekend 
merk op het gebied van sport, lifestyle en fashion. Wat 
begon als een simpele stage, werd al snel een leerza-
me bijbaan. “Ik werk inmiddels nu ruim een jaar voor 
Brunotti en hoop hier na mijn afstuderen een full-
timebaan aan over te houden. Of dit daadwerkelijk 
te realiseren valt is nog onzeker, de gevolgen van de 
coronacrisis zijn ook hier voelbaar.” 

Toch houdt Olivier de moed erin. “Ik heb bij Brunotti 
ontzettend veel geleerd, via hen kwam ik zelfs in con-
tact met mijn eerste klant voor Pixoli. Mijn leidingge-
vende beschikt over een eigen onderneming en heeft 
mij hierover veel verteld. Onderwerpen die ter sprake 
kwamen zijn bijvoorbeeld de kosten en moeite die je 
in een onderneming steekt, maar ook de vele concur-
renten met wie je te maken hebt”, zegt Olivier. “Veel 
grafisch vormgevers worden zzp’er of gaan aan de 
slag in kleine bedrijven. Dit is waar je als student me-
diavormgeving naartoe werkt.” Hoewel de concurren-
tie hoog is, blijft de jonge ondernemer optimistisch. 
“Ik ben van mening dat iedereen een eigen verhaal 
heeft en dit is wat hen bijzonder maakt, je werkt van-
uit jouw eigen netwerk en wint zo het vertrouwen 
van je klanten.” 

“Ik zou ieder met ambities om te ondernemen advi-
seren het vooral te doen. Inschrijven bij de Kamer van 
Koop handel is vaak zo gedaan en als je je een beetje 
verdiept in jouw sector zijn de vervolgstappen relatief 
simpel.”

Toekomstplannen
Na het behalen van zijn studie, wil Olivier eerst een 
jaar werken. “Om wat geld te verdienen en ervaring 
op te doen”, zo zegt hij zelf. “Ik ben van plan Pixoli in 
de avonduren of weekenden te runnen en zie mijn be-
drijf echt als een leuke, extra inkomstenbron. Het kost 
niet zo veel om mijn onderneming af en toe stil te 
leggen en hiernaast wil ik er absoluut niet geheel fi-
nancieel afhankelijk van zijn.” Verder studeren is voor 
Olivier ook niet uitgesloten, voltijdig naar school gaan 
is wel van de baan. “Ik hoop naast een fulltimebaan, 
deeltijd te studeren in de avonduren. Dit kan beteke-
nen dat mijn werkzaamheden voor Pixoli misschien 
weer worden gepauzeerd.  Ik zou dit uiteraard jam-
mer vinden, maar ik kan uiteindelijk maar één ding 
tegelijk”, aldus Olivier.

“Iedereen heeft een eigen verhaal en 
dat is wat hen bijzonder maakt”
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