
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: 

• Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
zonder bronvermelding gebruikt worden.
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Meer vrouwen aan de top: maar hoe?

Is anoniem solliciteren de oplossing?

Samengevat: wat speelt er onder studenten en starters?

Bronvermelding

Maakt je achternaam uit?
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Bij veel werkgevers zijn diversiteit en inclusiviteit 

speerpunten: er worden expliciete doelen 

geformuleerd om ervoor te zorgen dat er een divers 

persoonsbestand ontstaat waarin ruimte is voor 

verschillen tussen mensen. 

Om meer vrouwen in de top te krijgen is er een 

vrouwenquotum ingesteld dat grote bedrijven 

verplicht om in de top tenminste 30% vrouwen 

te hebben1.  Ook worden mensen met een niet-

Nederlandse afkomst aangemoedigd om vooral 

te solliciteren. Is er tijdens het sollicitatieproces 

geen verschil tussen kandidaten in performance? 

Dan prevaleert de kandidaat die bijdraagt aan de 

diversiteitsdoelstelling. 

Wat vinden studenten en starters?
Hoe kijken studenten en starters aan tegen 

diversiteit en inclusiviteit? En hoe is dit voor jongeren 

met een migratieachtergrond. Wat vinden jongeren 

van een vrouwenquotum? Helpt anoniem solliciteren 

en is een divers personeelsbestand een reden om 

sneller te solliciteren? Wij vroegen het ze zelf!  

2.433 studenten en starters vroegen we naar hun 

mening. Drie kwart van deze groep studeert en een 

kwart is starter, Figuur 1. 

Veel van de jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond denken dat hun voor- of 

achternaam hun positie op de arbeidsmarkt 

verslechtert, Figuur 5. 

Ook denken zij dat ze met een foto op hun cv minder 

snel worden uitgenodigd: 20% plaatst liever geen 

foto op het cv tegenover 5% van de autochtone 

jongeren, Figuur 6

Is een vrouwenquotum een oplossing voor het 

gebrek aan vrouwen aan de top van bedrijven? Met 

een vrouwenquotum zou 30% van de topfuncties 

bezet moeten worden door een vrouw. Als je het 

aan jongeren zelf vraagt, dan zien we een groot 

verschil tussen mannen en vrouwen: 63% van de 

mannen is tegen een vrouwenquotum. Figuur 7. 

Vrouwen zijn veel vaker voor het invoeren van een 

vrouwenquotum.

Helpt het dan als vacatureteksten genderneutraal 

worden opgesteld? Ook hier zien we een verschil 

tussen mannen en vrouwen. Meer dan de helft 

van de vrouwen vindt dit, tegenover minder 

dan een derde van de mannen. Mannen zijn wel 

positiever over het genderneutraal opstellen van 

vacatureteksten dan over het invoeren van een 

vrouwenquotum. 

Hoe kunnen we zorgen voor gelijke kansen voor 

jongeren met een migratieachtergrond en voor 

vrouwen? We vroegen in hoeverre jongeren anoniem 

solliciteren een goede oplossing vinden voor een 

gelijkere kans op de arbeidsmarkt. Vrouwen vinden 

vaker dat we moeten overstappen op anoniem 

solliciteren dan mannen. Ook jongeren met een 

universitaire achtergrond zijn vaker voor anoniem 

solliciteren dan hbo’ers. Over geheel gezien, zien 

jongeren er niet bijster veel in om over te stappen 

op anoniem solliciteren.  

Studenten en starters zijn nog niet overtuigd dat 

werkgevers zich volop inzetten voor het creëren 

van een diverse en inclusieve werkomgeving. De 

helft denkt dat werkgevers dit wel als speerpunt 

hebben.  

Voor de meeste studenten en starters is een 

divers en inclusief personeelsbestand geen 

motief om te solliciteren. Vooral jongeren met 

een niet-westerse migratieachtergrond kijken 

naar de diversiteit van het personeelsbestand 

en solliciteren sneller als het personeelsbestand 

divers is. 

Jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond denken vaker dat 

hun naam hun positie op de arbeidsmarkt 

verslechtert. Ze plaatsen ook vaker liever 

geen foto op hun cv dan jongeren zonder 

migratieachtergrond. 

Mannen zijn niet voor een vrouwenquotum, 

vrouwen zijn wel vaker voor een vrouwenquotum.

De meerderheid van de jongeren denkt dat 

anoniem solliciteren niet de oplossing is: meer 

jongeren zijn tegen dan voor het invoeren van 

anoniem solliciteren.
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Het nationale campusonderzoek 2020: 

eerste stappen op de arbeidsmarkt. 

https://www.qompas.nl/actueel/het-

campusonderzoek-2020-eerste-stappen-op-

de-arbeidsmarkt/2526/ 
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Figuur 1 Steekproef

Figuur 2 Diverse en inclusieve werkomgeving (N = 1.408).

Figuur 4 Solliciteren bij een werkgever met een divers 
personeelsbestand uitgesplitst in herkomst. N (Westerse 
migratieachtergrond)= 66, N (niet-westerse migratieachtergrond)= 
174, N (Geen migratieachtergrond) = 2.174.

Figuur 6 Word je sneller uitgenodigd met een foto op je cv? 
Naar migratieachtergrond. N (Westerse migratieachtergrond)= 
66, N (niet-westerse migratieachtergrond)= 174, N (Geen 
migratieachtergrond) = 2.174.

Figuur 8 Vacatureteksten moeten genderneutraal opgesteld worden. 
N (man) = 765, N (vrouw) = 1.658.

Figuur 9 Ik vind dat we over moeten stappen op anoniem solliciteren. 
N (man) = 765, N (vrouw) = 1.658.

Figuur 7 Werkgevers moeten een vrouwenquotum invoeren. N = 2.433. 

Figuur 5 Naam en je positie op de arbeidsmarkt. N (Westerse 
migratieachtergrond)= 66, N (niet-westerse migratieachtergrond)= 
174, N (Geen migratieachtergrond) = 2.174.

Figuur 3 Solliciteren bij werkgevers met een divers en inclusief 
personeelsbestand.

NB. Deze insights zijn een bewerking van resultaten 

uit ons Nationale Campusonderzoek 2020 dat in 

november gepubliceerd is.  

1Na jaren debatteren is het vrouwenquotum er opeens. Trouw. 
3 december 2019. https://www.trouw.nl/nieuws/na-jaren-
debatteren-is-het-vrouwenquotum-er-opeens~b3059864/

Na jaren debatteren is het vrouwenquotum er 

opeens. Trouw. 3 december 2019. 

https://www.trouw.nl/nieuws/na-jaren-

debatteren-is-het-vrouwenquotum-er-

opeens~b3059864/
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Ik heb het gevoel dat werkgevers zich 
voldoende inzetten om een diverse en 
inclusieve werkomgeving te creëren.

Als een werkgever een divers en inclusief 
personeelsbestand heeft solliciteer ik sneller.

Als een werkgever een divers en inclusief 
personeelsbestand heeft solliciteer ik sneller.

Ik denk dat ik met een foto op mijn 
cv sneller uitgenodigd word voor een 

sollicitatiegesprek. 

Vacatureteksten moeten genderneutraal 
opgesteld worden.

Ik vind dat we over moeten stappen op 
anoniem solliciteren. 

Werkgevers moeten een vrouwenquotum 
invoeren.

Ik ben bang dat ik door mijn voor- en/of 
achternaam een slechtere positie op de 

arbeidsmarkt heb.

Steekproef met studenten en starters

Colofon

Divers personeelsbestand

Van de studenten en starters die al enigszins een 

beeld hebben bij de arbeidsmarkt, denkt 10% dat 

werkgevers zeker bezig zijn met het creëren van een 

diverse en inclusieve werkomgeving. 43% denkt dat 

werkgevers hier wel enigszins mee bezig zijn. Bijna 

de helft denkt dat dit werkgevers niet of nauwelijks 

bezighoudt. De vraag is dan ook: in hoeverre vinden 

ze het belangrijk dat een werkgever een divers 

personeelsbestand heeft? 

Sneller solliciteren bij een divers 
personeelsbestand?
Wat blijkt? 43% maakt het niets uit en nog eens 8% 

zegt dat het nauwelijks uitmaakt, Figuur 3. Dus voor 

meer dan de helft van de studenten en starters is 

een divers personeelsbestand geen motief om te 

solliciteren. Vrouwen vinden dit niet belangrijker 

dan mannen, maar zoals verwacht, zien we wel 

een groot verschil tussen jongeren met en zonder 

migratieachtergrond.

Divers personeelsbestand vooral belangrijk 
voor jongeren met een niet-westerse 
migratieachtergrond
28% van de jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond solliciteert sneller bij een 

werkgever met een divers personeelsbestand. Voor 

jongeren met een westerse migratieachtergrond is 

een divers personeelsbestand vaker een reden om 

te solliciteren dan bij autochtone jongeren, Figuur 4.
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