
wat zijn de behoeften van 
studenten en starters

Succesvolle 
inhousedagen 
organiseren:



2

Inleiding  3

Stap 1: Werk blokkades weg 4

Stap 2: Focus op de fases uit de Talent Journey  5

Stap 3: Creëer meerdere touchpoints 6

Stap 4: Schets hoge maar realistische verwachtingen 7

Stap 5: Zorg voor een positieve beleving 8

Stap 6: Blijf in contact na de inhousedag 9

Samengevat 10



inleiding
3

Inleiding

Om de beste kandidaten te werven organiseren werkgevers 

inhousedagen voor studenten en starters. Inhousedagen zorgen 

voor een wederzijdse kennismaking tussen potentiële kandidaten en 

werkgevers 1. Uit ons onderzoek blijkt dat 83% van de studenten en 

starters nog nooit een inhousedag heeft bezocht. Van de studenten 

en starters die nog nooit een inhousedagen hebben bezocht geeft 

71% aan hier wel interesse in te hebben. Deze cijfers tonen aan dat 

studenten en starters behoefte hebben aan het bezoeken van een 

inhousedag. Maar over welke behoeften beschikken de studenten en 

starters precies? 

In zes stappen aansluiten op de 
behoeften van studenten en starters

De verzamelde inzichten vanuit ons onderzoek, vertalen we naar zes 

stappen voor recruiters en recruitmentmarketeers om de organisatie 

van inhousedagen te optimaliseren naar de behoeften van de 

studenten en starters. 

Werkwijze 

Qompas volgt al meer dan twintig jaar het gedrag van hbo- en wo-

studenten en -starters. Ons doel is de juiste student op de juiste plek te 

krijgen. Voor dit onderzoek zijn 1.490 studenten en starters ondervraagd 

door middel van een online enquête. In dit advies wordt een opsplitsing 

gemaakt naar studenten en starters zonder werkervaring (N = 972)  en 

starters met werkervaring (N = 162). Onder werkervaring wordt gezien 

een startfunctie na het afronden van een opleiding aan het hbo of wo.  

“71% van de 
studenten en starters 

die nog nooit een 
inhousedag heeft 
bezocht toont hier 

wel interesse in.”

1.490 studenten en starters

972 studenten en starters 
zonder werkervaring

162 starters 
met werkervaring
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Werk blokkades weg

83% van de studenten en starters heeft nog nooit een inhousedag 

bezocht. Hiervan geeft 71% aan hier wel interesse in te hebben. 

Studenten en starters zonder werkervaring hebben hier meer 

behoefte aan dan starters met werkervaring (76% t.o.v. 46%). Hoe 

kan je er als werkgevers voor zorgen dat deze studenten en starters 

toch in hun behoeften worden voorzien? Dat kan door rekening te 

houden met de volgende drie onderdelen:

 

 1. Creëer meer bekendheid.

  Het merendeel van de studenten en starters heeft nog nooit  

  van een inhousedag gehoord. Starters met werkervaring  

  zijn hier meer mee bekend dan studenten en starters zonder  

  werkervaring (77% t.o.v. 54%). Zorg er als werkgever voor dat  

  de inhousedag opvalt onder de doelgroep. Om studenten en  

  starters zonder werkervaring te trekken kan gebruik worden  

  gemaakt van promotie via studie- en studentenverenigingen.

 

 2 Breid het aanbod aan inhousedagen uit. 

  Een op de vijf starters met werkervaring geeft aan dat er  

  te weinig aanbod is (21%), tegen 11% van de studenten   

  en starters zonder werkervaring. Werkgevers kunnen hierop  

  inspelen door vaker inhousedagen te organiseren.   

  Het aanbod aan inhousedagen is bij rechten & juridische   

  opleidingen, technisch & exact en economie, bedrijfskunde  

  & management het grootst.   

  Voor werkgevers uit andere branches biedt dit, indien er 

  voldoende middelen beschikbaar zijn, kansen om 

  inhousedagen te organiseren. Hiermee kunnen zij in de   

  behoeften van de studenten en starters voorzien en zelf de  

  beste kandidaten werven. 

 3. Organiseer inhousedagen op wisselende perioden,   

  dagen en tijdstippen. 

  18% van de studenten en starters zonder werkervaring   

  geeft aan geen tijd te hebben om een inhousedag te 

  bezoeken. Hierbij geven ze aan dat de inhousedagen   

  op ongunstige tijdstippen worden georganiseerd. Daarnaast  

  organiseren werkgevers nu voornamelijk inhousedagen op het  

  moment dat de vacatures open gaan. Als werkgever kan je  

  hierop inspelen door ook buiten deze periodes inhousedagen  

  te organiseren. 
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Studenten en starters volgen een journey als het gaat om hun 

keuze voor een baan. Ze oriënteren zich eerst breed, om vervolgens 

opties te gaan verkennen en daarna een aantal van deze opties 

verdiepend te bekijken. De behoeften van studenten en starters 

verschillen per fase. Dus als je een inhousedag organiseert, is het 

Focus op de fases uit de Talent Journey 

handig om aan te sluiten bij de fase van de student/starters. 

Organiseer bijvoorbeeld meerdere kleine inhousedagen (of 

e-housedagen) waarbij je aansluit bij de fase van de student/

starter. Zo maak je de beste indruk!

Figuur 1: Behoeften Talent Journey (N = 1.134).

oriënteren

verkennen

verdiepen

Algemene oriëntatie op 
werkgevers (85%)

Proeven van de sfeer/
bedrijfscultuur (82%)

Proeven van de sfeer/
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Een beeld krijgen van de 
mogelijke stages/starters-
functies of traineeships (75%)

Een beeld krijgen van de 
mogelijke stages/starters-
functies of traineeships (79%)

Algemene oriëntatie op 
werkgevers (81%)
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Kans op een stage/starters- 
functie of traineeship bij de 
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Een beeld krijgen van de 
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Creëer meerdere touchpoints
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Figuur 2: Inhousedagen en e-housedagen naar het moment in de Talent Journey (N = 1.137).

Door de coronacrisis zijn er beperkte mogelijkheden om 

inhousedagen te organiseren. Om toch kennis te kunnen maken met 

potentiële kandidaten en hiermee de beste kandidaten te werven 

worden digitale inhousedagen ingezet, oftewel e-housedagen. De 

verwachtingen zijn dat het bij e-housedagen gaat om een blijvende 

ontwikkeling.

E-housedagen kunnen het beste ingezet worden voor studenten 

en starters die zich bevinden in de oriënterende fase van de 

Talent Journey. Deze studenten en starters kunnen dan op een 

laagdrempelige manier kennismaken met de werkgever. Vervolgens 

kunnen inhousedagen, als de situatie dit toelaat, ingezet worden 

om focus te leggen op het verdiepen. Dit zorgt voor meerdere 

touchpoints in de Talent Journey, waarbij de studenten en starters 

in de verschillende fases in hun behoefte worden voorzien. 
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Schets hoge maar realistische verwachtingen

Voordat studenten en starters tijdens de inhousedag in hun 

behoeften kunnen worden voorzien is het belangrijk dat zij 

beschikken over de juiste verwachtingen. Deze verwachtingen 

helpen bij het beslissen om naar een inhousedag te gaan. Hoge 

verwachtingen zijn een uiting van grote betrokkenheid en zijn 

een voorwaarden voor een hoge beleving 2. Uit de resultaten van 

dit onderzoek blijkt dat één op de drie studenten en starters die 

een inhousedag hebben bezocht niet beschikten over specifieke 

verwachtingen. Werkgevers kunnen op de volgende manieren 

inspelen op de verwachtingen van studenten en starters:

 1.  Geef studenten en starters  

  kennis via de eventpagina  

  van de inhousedag en de  

  eigen website.

2. Deel het programma van  

 de inhousedag. Eventueel  

 kan je verschillende   

 programmaonderdelen  

 aanbieden.

 3.  Zet ervaringsverhalen van  

  studenten en starters in die  

  eerder een inhousedag  

  hebben bezocht. 

 4.  Vermeld duidelijk wat een 

  inhousedag kan opleveren.

   Communiceer bijvoorbeeld  

  hoeveel procent van de 

  starters die uiteindelijk  

  worden aangenomen, je  

  hebt leren kennen via  

  een inhousedag. 
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Zorg voor een positieve beleving

Richt je op de kennismaking in plaats van het werven

Richt je tijdens de inhousedag op de kennismaking en niet al op 

het werven van de perfecte kandidaat. Studenten en starters 

hebben geen behoeften aan een selectieonderdeel tijdens een 

inhousedag. Slechts 8% van de studenten en starters zonder 

werkervaring, en 9% van de starters met werkervaring geven 

aan tevreden te zijn bij de aanwezigheid hiervan.  

Stuur een persoonlijk presentje bij een e-housedag

Hoe voorzie je in de behoefte van eten en drinken tijdens een 

e-housedag? Stuur de deelnemers een persoonlijk presentje voor 

aanvang van de e-housedag. Denk hierbij aan snacks en een 

frisdrank, koffie/theepakketje of een alcoholische versnapering. 

Om extra awareness te creëren kan je een goodie toevoegen 

met jouw logo. Door bijvoorbeeld een koffiemok toe te voegen 

kan je de student of starter dagelijks herinneren aan het 

werkgeversmerk. 

Waar hebben studenten en starters behoefte aan tijdens de 

inhousedag? Het belangrijkste onderdeel dat altijd aanwezig 

moet zijn tijdens een inhousedag is de verzorging van goed 

eten en drinken. Dit heeft niet in een sterke mate invloed op 

de tevredenheid, maar leidt wel tot grote ontevredenheid bij 

afwezigheid. 

Maar welke onderdelen hebben dan wel grote invloed op de 

tevredenheid van de studenten en starters? Hierbij moet je je als 

werkgever vooral richten op de informatievoorziening in de vorm 

van een algemene presentatie over het bedrijf/de organisatie 

of overheidsinstelling, uitleg over mogelijke functies en uitleg 

over het sollicitatieproces. Daarnaast hebben de studenten en 

starters behoefte aan contact met de huidige werknemers en een 

rondleiding door het gebouw. 

Om de studenten en starters nog verder in hun behoeften te 

voorzien kan je er als werkgever rekening mee houden welke type 

studenten en starters de inhousedag bezoeken. Zo hebben starters 

met werkervaring na de informatievoorziening meer behoeften aan 

contact met de huidige werknemers en een inspirerende spreker 

met een leidende en onderscheidende positie. Studenten en 

starters zonder werkervaring hebben juist meer behoeften aan een 

rondleiding door het gebouw en een afsluitende borrel.

“Ik heb altijd het 
gevoel dat je enorm 
getest wordt op zo’n 

dag in plaats van 
een open en leuke 

kennismaking.”
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Bedankt

1. Bedankbericht voor de 
deelname per e-mail is gewenst door 

76%
van de studenten en 

starters zonder 
werkervaring

71%
van de starters

 met werkervaring

2. Een reminder van de openstaande 
vacatures is gewenst door:

69%
van de studenten en 

starters zonder 
werkervaring

70%
van de starters

 met werkervaring

3. Maak een connectie op LinkedIn

52%
van de studenten en 

starters zonder 
werkervaring

56%
van de starters

 met werkervaring

Blijf in contact na de inhousedag 

Na afloop van de inhousedag is het als werkgever belangrijk om 

het contact op te volgen met de studenten en starters die de 

inhousedag hebben bezocht. Hierbij gaat het om het laatste 

contactmoment voordat de studenten en starters besluiten of de 

verwachtingen overeenkwamen met de daadwerkelijke beleving. 

Met de volgende zes punten speel je in op de behoeften van 

studenten en starters na een inhousedag en onderhoud je het 

contact: 

 1. Verstuur een bedankbericht voor de deelname per e-mail.  

  Het grote merendeel van de studenten en starters geeft   

  aan hier behoefte aan te hebben (studenten en starters   

  zonder werkervaring 76%, starters met werkervaring 71%).

 

 2. Stuur een reminder van de openstaande vacatures. 69%  

  van de studenten en starters zonder werkervaring, en 70%  

  van de starters met werkervaring hebben hier behoefte aan. 

  Daarnaast is het een manier om in de eigen wervingsbehoefte  

  te voorzien.

 

 3. Maak een connectie op LinkedIn. Met een connectie op  

  LinkedIn kan je op de langer lange termijn in contact blijven.  

  Starters met werkervaring hebben hier meer behoefte aan  

  dan studenten en starters zonder werkervaring (56% t.o.v. 52%).
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4. Stuur de belangrijkste informatie 
over het werken bij jou als werkgever.

5. Stuur een evaluatieformulier

6. Voeg dan ook een aftermovie en/of 
foto’s en video’s toe

51%
van de studenten 
en starters zonder 

werkervaring

48%
van de starters

 met werkervaring

29%
van de studenten 
en starters zonder 

werkervaring

23%
van de studenten 
en starters zonder 

werkervaring

22%
van de starters

 met werkervaring

16%
van de starters

 met werkervaring

 4. Stuur de belangrijkste informatie over het werken bij   

  jou als werkgever. Denk hierbij aan de missie, visie,   

  doelstellingen en andere relevante informatie (51% t.o.v. 48%).

 

 5. Stuur een evaluatieformulier. Het versturen van een   

  evaluatieformulier geeft inzicht in waar verbeteringen   

  mogelijk zijn bij een volgende inhousedag. Studenten en 

  starters zonder werkervaring hebben hier meer behoefte aan  

  dan starters met werkervaring (29% t.o.v. 22%).

 

 6. Tijd over? Voeg dan ook een aftermovie en/of foto’s en  

  video’s toe. Hier hoeft alleen geen prioriteit op te worden  

  gelegd. Studenten en starters hebben hier het minst behoefte  

  aan. Wel geven studenten en starters zonder werkervaring 

  vaker aan dat ze dit willen ontvangen dan starters met   

  werkervaring (23% t.o.v. 16%).

Maar hebben de studenten en starters dan geen behoefte aan 

persoonlijk contact? Jawel, dat hebben ze ook. Starters met 

werkervaring geven in een sterke mate aan behoefte te hebben 

aan persoonlijk contact met de recruiter (40%). Studenten en 

starters zonder werkervaring hebben hier minder behoefte aan 

(29%). Daarnaast is de behoefte aan persoonlijk contact het sterkst 

aanwezig in de verdiepende fase van de Talent Journey (48%). 
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Samengevat

Eerst moeten werkgevers de blokkades voor het bezoeken van 

een inhousedag wegwerken. Vervolgens is het belangrijk 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. 

Wil je er zeker van zijn dat je bij de organisatie van inhousedagen 

geen belangrijke onderdelen over het hoofd ziet? Download dan 

de checklist en zorg ervoor dat de studenten en starters in hun 

behoeften worden voorzien.

Bronvermelding
1 Verhoeven, A. (2012). Recruitment. Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux bv. 
2 Mulder, M. (2011). Leisure!. Bussum, Nederland: Coutinho.
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Bent u benieuwd naar het volledige onderzoek, hebt u vragen of 

bent u benieuwd naar onze mogelijkheden? 

Neem dan contact op met: 

Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

Meer informatie:

qompas.nl 

carrièrestart.qompas.nl
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Qompas BV

Postbus 1100 

2302 BC Leiden

071 581 55 81

info@qompas.nl

https://www.qompas.nl
https://carrierestart.qompas.nl

