
Heb je vragen over ons onderzoek of wil je van 

gedachten wisselen over de wensen en behoeften 

van studenten of starters? 

Neem dan contact op met: 

• Isabelle van den Eijkel (ivde@qompas.nl)

• Danique Tijssen (dti@qompas.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
© 2021 Qompas, Leiden
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Het begin

Doordat we door Corona massaal moesten 

thuiswerken is er een grote verschuiving geweest 

van fysiek aanwezig zijn op werk naar thuis alles 

digitaal doen. In juli 2020, kort na de start van de 

coronacrisis, vroegen wij studenten en starters hoe 

ze thuiswerken ervaren en wat hun reisbereidheid 

is als ze maar enkele dagen per week/maand op 

kantoor aanwezig moeten zijn. Ook vroegen we ze 

wat volgens hen de optimale verdeling  is tussen 

thuis en op kantoor werken. 

Nu, één jaar laten stelden wij een aantal vragen 

uit het onderzoek opnieuw aan een kleine groep 

studenten en starters (N=94). Denken studenten 

en starters nog steeds hetzelfde over thuiswerken? 

Is thuiswerken écht de toekomst? Je leest het 

hieronder. 

Ervaring met thuiswerken

Het overgrote deel van de respondenten heeft ook 

nu nog een prima ervaring met thuiswerken. 21,5% 

geeft aan thuiswerken wel als vervelend te ervaren. 

Reisbereidheid
 
Ruim meer dan de helft van de studenten en starters 

geeft aan dat wanneer thuis werken mogelijk is, ze 

bereid te zijn om een baan aan te nemen waarvoor 

je verder moet reizen. Iets meer dan 25% is hier niet 

toe bereid. 

Het lijkt er op dat ook nu, meer dan een jaar na de 

start van de coronacrisis, studenten en starters over 

het algemeen positief zijn over thuiswerken. Het 

lijkt er zelfs op dat het aantal dagen dat studenten 

en starters thuis willen werken in het afgelopen 

jaar is toegenomen. Ook is een groot deel van de 

Verdeling thuis en kantoor

De meeste studenten en starters, ruim 40%, geven 

aan het liefst 3 dagen thuis en 2 dagen op kantoor 

te werken. Ruim 30% geeft aan het liefst 4 dagen 

thuis te werken. Opvallend is dat geen enkele 

student of starter aangeeft weer 5 dagen naar 

kantoor te willen. We kunnen dus wel zeggen dat de 

bereidheid om thuis te werken, ook na een jaar, nog 

steeds sterk aanwezig is. 

Dit onderzoek is gedaan met behulp van onze eigen 

database.

Wat bleek? Over het algemeen denken studenten 

en starters dat ze in de toekomst prima thuis kunnen 

werken. Als ze vaker thuis mogen werken, zijn ze ook 

bereid om bij een werkgever te werken die verder 

weg is, maar daarbij speelt het aantal dagen per 

week of per maand dat je fysiek aanwezig moet 

zijn wel een belangrijke rol. De meeste studenten 

en starters werkten destijds het liefst 2 dagen thuis. 

Lees hier het hele onderzoek van juli 2020. 
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jongeren nog steeds bereid een baan aan te nemen 

waarvoor je verder moet reizen, indien thuiswerken 

mogelijk is. Echter is er meer en op grotere schaal 

onderzoek nodig om deze cijfers te kunnen 

bevestigen. 
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Qompas BV
Postbus 1100 
2302 BC Leiden

071 581 55 81
info@qompas.nl

Eén jaar later: 
Is thuiswerken écht 
de toekomst?

Hoe ervaar je thuiswerken/studeren?

Hoeveel dagen werk jij het liefst thuis?

Als je thuis mag werken, ben je dan bereid 
om een baan aan te nemen waarvoor je 

verder moet reizen?
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https://www.qompas.nl/actueel/is-thuiswerken-de-toekomst-volgens-studenten-en-starters/2340/

