
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.
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het bedrijf als een van de activiteiten tijdens een 

inhousedag. Bijna 80% van de respondenten 

geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. Ook 

de deelname aan een workshop, training of 

inhoudelijke case en een presentatie over het 

bedrijf krijgen een hoge score. Hoewel alle 

activiteiten een relatief hoge score krijgen van 

studenten en starters scoren speeddates met 

recruiters of werknemers en een borrel het laagst.

47.3% van de studenten en starters geeft aan een 

voorkeur te hebben voor een deelname aan een 

workshop of training. 34.2% kiest liever voor een 

inhoudelijke case. De rest, 18.5% geeft aan geen 

voorkeur te hebben.

Voorstanders van een deelname aan een 

inhoudelijke case geven aan dat dit hen een 

beter beeld zal geven van de werkzaamheden 

die binnen het bedrijf worden uitgevoerd omdat 

een workshop of training vaak te algemeen blijft. 

Echter geven voorstanders van een workshop 

of training aan dat ze bang zijn te veel druk te 

ervaren wanneer zij deel moeten nemen aan een 

case. 

Slechts een kleine 2% geeft aan hun vragen 

tijdens een inhousedag te willen stellen aan 

recruiters. 56% geeft aan hun vragen het liefst te 

stellen aan werknemers van het desbetreffende 

bedrijf. Wel geeft bijna 40% aan het fijn te 

vinden om vragen zowel aan een recruiter als 

een werknemer te kunnen stellen. De reden 

hiervoor is voornamelijk dat de bezoeker op 

deze manier zowel inhoudelijke vragen kan 

stellen aan werknemers als vragen over de 

sollicitatieprocedure aan recruiters.

In januari 2021 zijn de verzamelde inzichten 
uit een voorgaand onderzoek vertaald 
naar 6 stappen om de organisatie 
van inhousedagen te laten 

Het hele onderzoek uit januari 2021 vind je hier  

Als vervolg op het onderzoek uit januari 2021 geven 

wij onderstaand antwoord op vragen als: “Op welke 

dag moet ik de inhousedag organiseren?” “Gaat de 

Om de beste kandidaten te werven organiseren 

werkgevers inhousedagen voor studenten en 

starters. Inhousedagen zorgen voor een wederzijdse 

kennismaking tussen potentiële kandidaten en 

werkgevers. Een goede inhousedag organiseren 

die voldoet aan alle eisen van studenten en 

starters is vaak niet gemakkelijk. Als jullie 

kennispartner kwamen vragen als “Op welke dag 

moet ik de inhousedag organiseren?” “Gaat de 

voorkeur tegenwoordig naar een online of fysieke 

inhousedag?” “Wat is dan het belangrijkst tijdens 

zo’n dag?” en “Wie moeten er aanwezig zijn?” meer 

dan regelmatig bij ons voorbij. Goede reden voor 

ons dus om hier onderzoek naar te doen.

In januari 2021 deden wij al een onderzoek naar 

hoe jij als werkgever succesvolle inhousedagen 

kan organiseren voor studenten en starters. 

De verzamelde inzichten vanuit dit onderzoek 

zijn vervolgens vertaald naar 6 stappen om de 

organisatie van inhousedagen te optimaliseren 

naar de behoeften van de studenten en starters. 

De 6 stappen bestaande uit: het wegwerken 

van blokkades, het focussen op de juiste fase 

uit de talent journey, het creëren van meerdere 

touchpoints, het schetsen van realistische 

verwachtingen, de zorg voor een positieve beleving 

en het contact na de inhousedag. 

De focus in het onderzoek ligt voornamelijk op het 

traject voorafgaand aan de inhousedag en de 

tevredenheid van de student en starter gedurende 

aansluiten op de behoeften van studenten 
en starters. Hieronder vatten we deze 6 

stappen nog even kort voor je 
samen.

Figuur 1: N=349

Figuur 2: Voorkeur voor een online of fysieke inhousedag

Figuur 3: Dag van de inhousedag

Op welke dag(en) in de week bezoek jij het liefst 
een inhousedag?

Bezoek jij liever een online of 
fysieke inhousedag?

Aan welke activiteit(en) hecht jij het meeste waarde tijdens een inhousedag?

Geslacht

Figuur 5: Belangrijkste activiteiten tijdens een inhousedag

Figuur 4: Duur van de inhousedag de inhousedag maximaal duren?

Hoelang mag de inhousedag maximaal duren?

Figuur 6: Voorkeur deelname workshop/training of case

Tijdens een inhousedag, neem jij dan liever deel 
aan een workshop/training of werk je liever aan 

een inhoudelijke case?

Figuur 7: Vragen stellen aan recruiter of werknemer

Tijdens een inhousedag, stel jij dan liever je vragen 
aan een recruiter of een werknemer van het 

desbetreffende bedrijf?

Colofon

en na de inhousedag. Het huidige onderzoek 

borduurt hier op verder door antwoord te geven 

op een aantal praktische zaken en dit te vertalen 

naar makkelijk toepasbare en bruikbare informatie. 

Ben jij benieuwd naar wat de beste dag is voor het 

organiseren van een inhousedag, of de voorkeur 

gaat naar fysiek of online en nog meer essentiële 

zaken om jouw inhousedag een succes te maken? 

Lees dan verder! 

Werkwijze
Voor dit onderzoek zijn 349 hbo/wo studenten en 

starters ondervraagd door middel van een online 

enquête. De steekproef bevat zoals altijd meer 

meisjes dan jongens, Figuur 1. Hiervoor controleren 

we middels een weging. 

   Eerst moeten werkgevers de blokkades voor het 

bezoeken van een inhousedag wegwerken.

   Het is belangrijk dat er meerder touchpoints 

gecreëerd worden.

   Vervolgens is het van belang dat de studenten en 

starters beschikken over de juiste kennis en verwachtingen 

voordat zij in hun behoeften kunnen worden voorzien tijdens 

de inhousedag.

   Hierbij moeten de werkgevers zich focussen op 

de verschillende fases van de Talent Journey met de daarbij 

behorende behoeften. 

   Tijdens de inhousedag moeten werkgevers 

vervolgens streven naar een positieve beleving door de 

programmaonderdelen toe te voegen waar studenten en 

starters behoefte aan hebben. 

   Last but not least, moet het contact opgevolgd 

worden na afloop van de inhousedag.

voorkeur tegenwoordig naar een online of fysieke 

inhousedag?” “Wat is dan het belangrijkst tijdens 

zo’n dag?’ en “Wie moeten er aanwezig zijn?”

Fysieke inhousedag bevordert de 
actieve deelname. Uit ervaring 
blijkt dat men meer terughoudend 
is tijdens een online meeting. 
Daarnaast voelt de onderlinge sfeer 
tijdens een fysieke dag een stuk 
beter aan dan wanneer je elkaar 
alleen maar via een scherm leert 
kennen.
Respondent 

Fysiek een hele dag, online 
een halve dag. Online heb je 
niet genoeg concentratie om 
een hele dag naar een 

scherm te kijken.
Respondent

Een workshop of training is een veel 
laagdrempeligere manier om een 
bedrijf te leren kennen. Het laat 
ook zien waar een bedrijf nog meer 
waarde aan hecht, naast 
alleen de inhoud.
Respondent

Een werknemer kent het 
bedrijf toch het beste, die 
weet wat er speelt en wat 

voor (werk)sfeer er 
heerst.
Respondent

Een recruiter is teveel bezig met 
overhalen. Een werknemer weet 
beter hoe het er aan toe gaat, 

zeker voor vakinhoudelijke 
vragen.
Respondent

Slechts 8% heeft nog een voorkeur 
voor een online inhousedag.

Vrijdag is met een percentage van 
50,3% de meest favoriete dag.

Bijna 80% van de respondenten geeft 
aan een rondleiding door het bedrijf 
zeer belangrijk te vinden.

Wat blijkt? Slechts 8% heeft nog een voorkeur voor 

een online inhousedag. Een grote meerderheid van 

zo’n 65% geeft aan een voorkeur te hebben voor 

een fysieke inhousedag. Veel voorkomende redenen 

hiervoor zijn:  

• “Bij onlinegelegenheden is het voor de host   

 makkelijker om minder mooie kanten van een   

 bedrijf te verdoezelen.”

• “Online raak je snel afgeleid en iedereen is er   

 simpelweg gewoon klaar mee en wil weer op pad  

 gaan.”

•  “Veel completer beeld van de organisatie, de   

 mensen, de sfeer en het gebouw.” 

Wel geeft ruim 25% aan het ook fijn te vinden om beide 

mogelijkheden te krijgen. Dus om zelf te kunnen kiezen 

om online of fysiek aanwezig te zijn. Ook hiervoor 

worden een aantal goede redenen geven: 

• “We hebben gezien met Corona dat er plots   

 dingen kunnen veranderen en daarom zijn beide  

 opties fijn.”

• “Fysiek is beter voor het maken van goede   

 connecties. Echter verlaagt online de    

 toetredingsdrempel.”

• “Sommige inhousedagen zijn belangrijker   

 dan andere, afhankelijk van je interesses en   

 verwachtingen. Vrij krijgen van studie of werk kan  

 daarvoor ingewikkeld zijn. Daarnaast verschillen  

 programma’s en de duur van inhousedagen vaak.”

• “Soms komt het net niet lekker uit, maar wil je het  

 toch niet missen. Of als de afstand op dat   

 moment heel ver reizen is, maar je geen grote 

 milieu impact wil maken. Ligt er aan hoe   

 aangetrokken je je al voelt tot een partij hoe   

 belangrijk het fysieke stuk is.”

• “Een fysieke inhousedag bevordert de actieve  

 deelname. Uit ervaring blijkt dat men meer   

 terughoudend is tijdens een online meeting.   

 Daarnaast voelt de onderlinge sfeer tijdens een  

 fysieke dag een stuk beter aan dan wanneer je  

 elkaar alleen maar via een scherm leert kennen.” 

• “Het is een betere manier om de sfeer te ervaren.  

 Bovendien voel je jezelf toegankelijker om vragen  

 te stellen of opmerkingen te maken.”

Dat veel evenementen gedurende de 

coronaperiode van fysiek naar online switchten is 

velen van ons inmiddels wel bekend. In sommige 

gevallen bleek dit een uitkomst. Het bespaart 

immers een hoop tijd en reiskosten. Ook voor 

studenten en starters bood dit de mogelijkheid 

om tijdens online inhousedagen (ook wel 

E-housedagen) een bedrijf alsnog te leren kennen. 

Echter ontvingen wij vaak de vraag waar de 

voorkeur vandaag de dag naartoe gaat. Een 

online of fysieke inhousedag. Wij vroegen zo’n 350 

studenten en starters naar hun mening. 
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In januari 2021 deden wij onderzoek naar hoe 

jij als werkgever succesvolle inhousedagen kan 

organiseren en hoe je hierbij aan de behoefte 

van studenten en starters kan voldoen. De 

verzamelde inzichten vanuit dit onderzoek 

zijn vervolgens vertaald naar 6 stappen: het 

wegwerken van blokkades, het focussen op 

de juiste fase uit de talent journey, het creëren 

van meerdere touchpoints, het schetsen van 

realistische verwachtingen, de zorg voor 

een positieve beleving en het contact na de 

inhousedag.

Slechts 8% heeft tegenwoordig nog een 

voorkeur voor een online inhousedag. Een 

grote meerderheid van zo’n 65% geeft aan een 

voorkeur te hebben voor een fysieke inhousedag.

Vrijdag is met een percentage van 50,3% de 

meest favoriete dag voor het organiseren van 

een inhousedag. Daarop volgend donderdag 

met 37,0% en woensdag met 33,0%. Zondag, 

maandag en dinsdag zijn de minst populaire 

dagen. 

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat 

meer dan 60% van de studenten en starters 

voorkeur geeft aan een inhousedag van een 

halve dag. Iets minder dan 40% geeft aan de 

voorkeur te geven aan een hele dag. Veel van 

de respondenten die de voorkeur geven aan een 

hele dag, geven hierbij wel aan dat dit alleen 

het geval is indien de inhousedag fysiek wordt 

gegeven.

In de resultaten is ook duidelijk te zien dat er veel 

waarde wordt gehecht aan een rondleiding door 
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Werknemers aan het woord
Naast de keuze tussen een workshop/training of 

inhoudelijke case is het vaak lastig om te besluiten 

wie er aanwezig moet zijn tijdens een inhousedag. 

Recruiters die interessante sollicitanten tussen de 

bezoekers kunnen selecteren? Of werknemers die 

de bezoekers veel inhoudelijke informatie kunnen 

geven over een functie binnen het bedrijf? Als 

we het aan studenten en starters vragen is het 

antwoord duidelijk. Slechts een kleine 2% geeft 

aan hun vragen te willen stellen aan recruiters. 

56% geeft aan hun vragen het liefst te stellen aan 

werknemers. Redenen die hiervoor worden gegeven 

zijn in lijn met onze verwachting dan ook als volgt:

- Een werknemer kent het bedrijf toch 

 het beste, die weet wat er speelt en wat voor   

 (werk)sfeer er heerst.

-  Een recruiter is teveel bezig met overhalen. Een  

 werknemer weet beter hoe het er aan toe gaat,  

 zeker voor vakinhoudelijke vragen.  

Wel geeft bijna 40% aan het fijn te vinden om 

vragen zowel aan een recruiter als een werknemer 

te kunnen stellen. De reden hiervoor is voornamelijk 

dat de bezoeker op deze manier zowel inhoudelijke 

vragen kan stellen aan werknemers als vragen over 

de sollicitatieprocedure aan recruiters.

Training of inhoudelijke case?
Een veel voorkomende activiteit tijdens een 

inhousedag is een training/workshop of inhoudelijke 

case. Echter wordt er tijdens een inhousedag vaak 

slechts één van de twee aangeboden. De meningen 

waren dan ook flink verdeeld toen wij studenten 

en starters vroegen hun voorkeur aan te geven. 

47.3% van de studenten en starters geeft aan een 

voorkeur te hebben voor een deelname aan een 

workshop of training. 34.2% kiest liever voor een 

inhoudelijke case. De rest, 18.5%, geeft aan geen 

voorkeur te hebben.

Voorstanders van een deelname aan een 

inhoudelijke case geven aan dat dit hen een 

beter beeld zal geven van de werkzaamheden 

die binnen het bedrijf worden uitgevoerd omdat 

een workshop of training vaak te algemeen blijft. 

Echter geven voorstanders van een workshop 

of training aan dat ze bang zijn te veel druk te 

ervaren wanneer zij verplicht deel moeten nemen 

aan een case.

Zoals af te lezen in figuur 5 is er duidelijk te zien dat 

er veel waarde wordt gehecht aan een rondleiding 

door het bedrijf. Bijna 80% van de respondenten 

geeft aan dit zeer belangrijk te vinden. Daarnaast 

geeft dit opnieuw aan dat het organiseren van 

een fysieke inhousedag vandaag de dag van 

groot belang is, gezien een online rondleiding 

moeilijker te realiseren valt. Ook de deelname aan 

een workshop, training of inhoudelijke case en 

een presentatie over het bedrijf krijgen een hoge 

score. Hoewel alle activiteiten een relatief hoge 

score krijgen van studenten en starters, scoren 

speeddates met recruiters of werknemers en een 

borrel het laagst. Vaak wordt dat ook gezien dat 

deze twee activiteiten met elkaar gecombineerd 

worden en organiseren werkgevers na afloop van de 

inhousedag een borrel waarbij er in een informele 

setting vragen gesteld kunnen worden aan 

recruiters of werkgevers.

Gedurende een inhousedag vinden er vaak 

verschillende activiteiten plaats. De meest 

voorkomende activiteiten zijn: een rondleiding door 

het bedrijf, een presentatie met informatie over 

het bedrijf, deelname aan een workshop, training 

of inhoudelijke case, speeddates met medewerkers 

of recruiters en een borrel na afloop van het 

evenement. 

Nu kan het zo zijn dat je als werkgever kiest voor een 

inhousedag van een halve dag of heb je simpelweg 

de middelen niet om alle activiteiten te bieden aan 

je bezoekers. In dat geval is het fijn om te weten aan 

welke van de meest voorkomende activiteiten jouw 

potentiële nieuwe werknemers het meeste waarde 

hechten. Wij zetten het voor je op een rijtje. 

Na het kiezen van de dag die zowel voor jou als 

bedrijf als voor de bezoeker goed uitkomt, volgt de 

vraag: Hoelang mag de inhousedag dan maximaal 

duren? 

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat meer 

dat 60% van de studenten en starters voorkeur 

geeft aan een inhousedag van een halve dag. Iets 

minder dan 40% geeft aan de voorkeur te geven 

aan een hele dag. Veel van de respondenten die de 

voorkeur geven aan een hele dag, geven hierbij wel 

aan dat dit alleen het geval is indien de inhousedag 

fysiek wordt gegeven. Opmerkingen als: “Fysiek een 

hele dag, online een halve dag. Online heb je niet 

genoeg concentratie om een hele dag naar een 

scherm te kijken.” zien we vaak voorbij komen. 

Vaak kregen wij de vraag “Op welke dag moet ik 

mijn inhousedag organiseren? Een doordeweekse 

dag zodat iedereen zijn weekend vrij kan houden 

om leuke dingen te doen? Of juist in het weekend 

zodat men doordeweeks geen vrij hoeft te nemen 

van school of wel werk?” Wij besloten op onderzoek 

uit te gaan en vroegen onze respondenten op welke 

dag(en) in de week zij het liefst een inhousedag 

bezoeken. Wat blijkt? Vrijdag is met een percentage 

van 50,3% de meest favoriete dag. Daarop volgend 

donderdag met 37% en woensdag met 33%. 

Zondag, maandag en dinsdag scoorden hierin het 

laagst. Ons advies is dan ook om deze dagen zoveel 

mogelijk te ontwijken bij het organiseren van een 

inhousedag.

https://www.qompas.nl/actueel/succesvolle-inhousedagen-organiseren-hoe-doe-je-dat/2624/

Dit onderzoek is gedaan m.b.v. onze eigen database
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