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Om te beginnen hebben we aan studenten en 

starters gevraagd waar zij het meest op letten 

in een vacaturetekst. Zij konden maximaal drie 

antwoorden aanvinken uit een lijst met dertien 

opties. De verschillende keuzeopties zijn in figuur 3 

weergegeven.

Hbo’ers kiezen het vaakst voor salaris, 
wo’ers voor inhoud van het werk
De scores van studenten en starters komen 

grotendeels overeen. Het belangrijkste verschil is 

De inhoud van het werk is het belangrijkst: 57% van 

de studenten en starters kiest voor deze optie. Het 

salaris wordt door precies de helft van de studenten 

en starters genoemd. Daaruit blijkt dat de andere 

helft zich dus niet het meest laat leiden door het 

financiële plaatje. Verder hechten studenten en 

starters veel waarde aan doorgroeimogelijkheden 

en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
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Omschrijvingen van functieniveau soms 
onduidelijk
Aanduidingen als junior, medior en senior: 

vacatureteksten staan er vol mee. Toch weet een 

deel van de starters en studenten niet goed wat 

hiermee bedoeld wordt. 1 op de 5 van de starters 

vindt de aanduidingen onduidelijk. Onder studenten 

geldt dit zelfs voor ruim 1 op de 3.

waargenomen tussen hbo- en wo-studenten. We 

zien dat hbo-studenten in een vacaturetekst het 

meest nieuwsgierig zijn naar het salaris, terwijl de 

inhoud van het werk leidend is voor wo-studenten.

Contractduur: grote behoefte 
aan zekerheid

De tijd waarin werknemers hun carrière grotendeels 

bij één werkgever doorbrachten, ligt ver achter ons. 

De arbeidsmarkt anno 2021 kenmerkt zich door een 

hoge mate van flexibiliteit. Starters krijgen vaak 

meerdere keren een tijdelijk contract aangeboden, 

voordat een vast contract aan de orde komt. Wat 

vinden zij daar zelf van?

Het Microsoft-kantoor in Japan kreeg in 2019 

wereldwijde media-aandacht. Het kantoor zag 

de productiviteit met 40% toenemen toen de 

5-daagse werkweek bij wijze van experiment 

werd verkort naar 4 dagen. Dit voorbeeld staat 

niet op zichzelf: steeds meer organisaties lijken 

open te staan voor alternatieve indelingen van 

de werkweek. 72% van de ondervraagden in 

onze enquête vindt het wenselijk dat werkgevers 

meegaan in deze trend.

Een van hen meent dat een voltijd werkweek ‘niet 

meer van deze tijd is’. Hoe kijken anderen hiernaar? 

Bijna een kwart van de starters wil maximaal 32 uur 

in de week werken. Eén op de vijf studenten sluit zich 

hierbij aan. De meerderheid neigt nog altijd naar een 

full-time dienstverband (figuur 11). Verder zien we 

een sterke behoefte onder studenten en starters om 

zelf te kunnen bepalen waar en wanneer zij werken 

(figuur 12). De meesten willen 1 à 2 dagen in de week 

thuis werken (figuur 13). De behoefte aan hybride 

werken komt overeen met de resultaten van onze 

onderzoeken naar dit thema uit 2020 en 2021. 

Studenten en starters draaien er niet omheen: 

een goed salaris is erg belangrijk bij het kiezen 

van een werkgever (figuur 14). Een al werkende 

respondent legt uit: “Als starter vind ik het salaris 

de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. De hoogte 

van het salaris is immers van belang om op de 

krappe woningmarkt terecht te kunnen.” 41% 

overweegt zelfs om helemaal niet te solliciteren als 

de vacaturetekst geen informatie biedt over het te 

verwachten salaris (figuur 15).

Verder hebben we een experiment toegevoegd 

aan de enquête. We vroegen studenten en starters 

om een inschatting te maken van het bruto 

maandsalaris dat ze vinden wat zij waard zijn. 

Extreme looneisen (minder dan €1.000 of meer dan 

€10.000) hebben we buiten beschouwing gelaten. 

Wat bleek? Studenten en starters vinden gemiddeld 

dat zij €2.861 per maand horen te verdienen. 

Interessanter is nog om te kijken naar verschillen 

tussen man en vrouw. De mannelijke studenten en 

starters schalen zichzelf een stuk hoger in dan hun 

vrouwelijke tegenpolen (figuur 16).

De naam ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ doet 

veronderstellen dat deze voorwaarden van minder 

groot belang zouden zijn. Toch ziet liefst 90% van 

de studenten de secundaire arbeidsvoorwaarden 

als een belangrijke factor in de zoektocht naar een 

baan. Het valt op dat dit percentage onder starters 

(79%) iets lager ligt. Mogelijk dat sommige die al 

een baan hebben zich gevoelsmatig meer gaan 

richten op factoren waar meer rek in zit, zoals de 

salarisschaal.

Zijn pensioenopbouw en 
reiskostenvergoeding een vereiste?
De quote hierboven bevestigt dat secundaire 

arbeidsvoorwaarden ook onder werkende starters 

hoog in het vaandel staan. Deze persoon ziet een 

De helft van de studenten en starters vindt het 

redelijk om minstens 30 betaalde vrije dagen te 

krijgen op jaarbasis. 48% van de starters en 38% van 

de studenten zou tussen de 25 en 29 vakantiedagen 

per jaar al voldoende vinden (figuur 21). Daarnaast 

is het belangrijk om als werkgever aandacht te 

geven aan persoonlijke ontwikkeling: 91% van de 

starters vraagt hierom (figuur 22).

De werksfeer zou wellicht niet als eerste 

in je opkomen wanneer je denkt aan 

arbeidsvoorwaarden. Toch wil 72% van de studenten 

en starters op basis van de vacaturetekst al een 

goed beeld kunnen vormen van de onderlinge 

sfeer tussen collega’s (figuur 23). Een concrete 

beschrijving van de werksfeer mag dus niet 

ontbreken in de vacaturetekst.

Wat hopen studenten en starters te lezen over de 

sfeer op kantoor? De meeste van hen willen graag 

weten met wat voor collega’s ze komen te werken. 

72% van de studenten en 63% van de starters 

hoopt een functie te vinden met veel collega’s die 

in dezelfde levensfase zitten (figuur 24). Daarnaast 

scoort een inclusief en divers personeelsbestand 

goed onder studenten en starters (figuur 25). Meer 

weten over hoe studenten en starters denken over 

inclusiviteit en diversiteit? Klik dan hier voor ons 

eerdere onderzoek.

De omvang van het personeelsbestand maakt 

zowel studenten als starters weinig uit (figuur 26). 

Zij hechten wél waarde aan een werkgever waar 

regelmatig borrels of andere informele activiteiten 

plaatsvinden. 71% zegt dat dergelijke activiteiten 

ten minste één keer in de maand plaats moeten 

Tot slot hebben we aan studenten en starters 

gevraagd welke tips zij nog meer in de ideeënbus 

zouden stoppen. Waar kan een werkgever het 

verschil mee maken? We hebben een overzicht 

gemaakt van de voorstellen die in onze ogen het 

meest relevant zijn.

Wees eerlijk over het salaris
Werkgevers die op de salariskosten willen 

bezuinigen, verliezen de slag om nieuw talent. 

Studenten en starters beseffen maar al te goed 

dat een degelijk salaris een basisvoorwaarde is om 

een kans te maken op de woningmarkt. Vermeld 

je als werkgever niet wat voor salaris iemand kan 

verwachten? Dan overweegt bijna de helft van 

de studenten en starters bij voorbaat om niet te 

solliciteren.

Besteed aandacht aan thema ‘groei’ 
Vergis je niet: met alleen een aantrekkelijk 

financieel plaatje red je het niet als werkgever. 

De helft van de studenten en starters schaart het 

salaris niet onder de drie belangrijkste indicatoren 

van een vacaturetekst. Onder meer het thema 

‘groei’ – zowel op persoonlijk vlak als binnen de 

organisatie – wordt door veel studenten en starters 

genoemd.

Sta open voor flexibele werkindeling
Een traditionele werkweek van 5 dagen op kantoor? 

Die tijd is duidelijk voorbij. Studenten en starters 

willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun werkweek 

indelen. De meeste van hen werken het liefst 1 à 2 

dagen thuis. Bijna een kwart van de starters wil niet 

meer dan 32 werkuren maken per week.

Liefst 82% van de studenten en starters geeft 

aan dat ze een baan willen vinden waar ze nog 

jarenlang kunnen blijven (figuur 7). Bijna alle 

studenten en starters hopen dat het eerste contract 

een duur heeft van minstens één jaar. Dit betekent 

niet dat zij gelijk een vast contract verwachten: 

slechts 10% heeft zijn hoop hierop gevestigd bij 

het tekenen van het eerste contract (figuur 8). Wel 

wil driekwart van de studenten en starters uitzicht 

hebben op een vast contract (figuur 9).
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bijdrage van de werkgever aan het pensioen als een 

vereiste. 80% van de studenten en starters is het 

hiermee eens (figuur 19). Het niet aanbieden van een 

reiskostenvergoeding door de werkgever vormt voor 

64% een barrière om te solliciteren (figuur 20).
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vinden (figuur 27). Ook is het slim om in een 

vacature of op de website te laten zien met welke 

duurzaamheidsinitiatieven je als organisatie bezig 

bent. Voor 69% van de studenten en starters is dit 

thema erg belangrijk (figuur 28).

Werkende starter: “Veel starters hebben de ambitie 

om nog een mooie, verre reis te maken. Een organisatie 

heeft bij mij echt een streepje voor als het de 

mogelijkheid biedt tot het opnemen van langdurig 
onbetaald verlof.”

Werkende starter: “Ik vind het belangrijk dat de 

werkgever zijn best doet om personeel fit en gezond 

te houden. Denk aan een vitaliteitsbudget of een 

fietsplan.”

Werkende starter: “Een laptop en werktelefoon zijn 

erg belangrijk om werk en privé te kunnen scheiden.”

Wo-student: “Meewerkdagen zijn ontzettend fijn voor 

werkzoekenden om een goed beeld te krijgen van 

waar ze ‘ja’ tegen gaan zeggen.”

Mbo-student: “In deze tijd zou een werkgever extra 

aandacht voor mentale gezondheid moeten bieden.”

Bied studenten en starters perspectief
De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een 

hoge mate van flexibiliteit. Tijdelijke contracten 

zijn de norm geworden voor nieuwe werknemers. 

De trend die wij zien onder studenten en starters is 

juist een behoefte aan méér zekerheid. Driekwart 

twijfelt om te solliciteren als ze het idee hebben 

dat de werkgever geen uitzicht biedt op een 

vast contract. Aansluitend hierop zegt 82% zich 

‘jarenlang’ aan een werkgever te willen binden.

Scoor punten met secundaire 
arbeidsvoorwaarden
Met goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

kun je veel punten scoren onder de nieuwe 

generatie werkenden. Denk aan het bieden 

van een vitaliteitsbudget, de mogelijkheid op 

langdurig onbetaald verlof of persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten. Andersom geldt ook: 

werkgevers die geen pensioensregeling of 

reiskostenvergoeding bieden lopen een groot 

risico om te worden afgeschreven.

Vertel over de werksfeer
Studenten en starters willen graag een concreet 

beeld krijgen van de werksfeer. Met wat voor 

collega’s ga ik samenwerken? Hoe vaak zijn er 

borrels of andere informele activiteiten?

Aantal Weegfactor

Man 126 1,57

Vrouw 270 0,73

Anders / onbekend 8 1,00

Hbo
€2.870

Wo
€2.964

Bron 1: Centraal Bureau voor de Statistiek (2021). 
“Meer vacatures dan werklozen in het tweede 

kwartaal”. Verkregen via: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/33/meer-

vacatures-dan-werklozen-in-tweede-kwartaal.

Bron 2: Paul, Kari (2019). “Microsoft Japan tested 

a four-day work week and productivity jumped by 

40%”. The Guardian. Verkregen via: 

https://www.theguardian.com/technology/2019/

nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-

productivity.

voor de enquête ontvangen. Zij konden hier geheel 

vrijwillig aan deelnemen. Als compensatie voor het 

invullen maakten zij kans op een cadeaubon.

Arbeidsvoorwaarden:
wat vinden 
studenten en 
starters 
belangrijk?

September 2021

De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het 

CBS berekende dat er voor elke 100 werklozen 

106 openstaande vacatures waren in het tweede 

kwartaal van 2021 (bron 1). Zo’n grote krapte 

op de arbeidsmarkt is deze eeuw niet eerder 

voorgekomen. Het betekent dat het voor werkgevers 

lastiger is om geschikt personeel te vinden.

Wat kun je als werkgever doen om aantrekkelijker 

te worden voor jong talent? Inzicht in de wensen 

van studenten en starters is hiervoor onmisbaar. 

Op welke arbeidsvoorwaarden letten zij het 

meest bij het lezen van een vacaturetekst? Welke 

factoren vormen voor studenten en starters 

een reden om niet te solliciteren? En welke eisen 

stellen zij met betrekking tot werkdruk, salaris en 

pensioenopbouw?

Met de juiste arbeidsvoorwaarden kun je talentvolle 

werknemers vinden én behouden voor je organisatie. 

Daarom brengen wij de opinie van studenten en 

starters in kaart. We hebben hun mening over 

arbeidsvoorwaarden uitgevraagd aan de hand van 

een vragenlijst. De enquête is volledig ingevuld door 

404 studenten en starters.

Figuur 1 toont de verdeling van de steekproef. 

61% van de ondervraagden is student, waarvan 

de meeste een universitaire opleiding volgen. 

De overige 39% is starter. In dit onderzoek zien 

wij iemand als een starter als deze persoon is 

afgestudeerd en niet eerder dan 2019 is begonnen 

met werken.

Verder omvat de steekproef meer vrouwen dan 

mannen (figuur 2). Onze ervaring leert dat de 

antwoorden van vrouwen en mannen aanzienlijk 

van elkaar kunnen verschillen. Om te corrigeren 

voor de overrepresentatie van vrouwen hebben 

we een weegfactor toegepast. Dit stelt ons in 

staat om uitspraken te doen over de gehele 

onderzoekspopulatie (zie bijlage).

Figuur 1. Verdeling naar loopbaanfase (N = 404).   Figuur 2. Verdeling naar geslacht (N = 404).

Figuur 3. Belangrijkste factoren in vacaturetekst (N = 404).

Figuur 4. Top-2 van hbo-studenten (N = 98). Figuur 5. Top-2 van wo-studenten (N = 120)

Verhouding studenten en starters    

Waar let je het meest op in een vacaturetekst?

Top-2 hbo-studenten Top-2 wo-studenten

Ik begrijp wat er met aanduidingen als junior, 
medior en senior bedoeld wordt

Ik zoek een werkgever waar ik nog 
jarenlang kan blijven 

Wat is de minimale contractduur waar je 
op hoopt bij je eerste contract? Als een werkgever geen uitzicht op een vast 

contract biedt, vormt dit een barrière om te 
solliciteren.

Ik vind het belangrijk dat mijn werkgever 
bereid is om te experimenteren met 

alternatieve manieren van werken (zoals 
kortere werkweken)

Hoeveel uur wil je het liefst werken in 
de week? 

Hoeveel dagen wil je op kantoor werken, op 
basis van een werkweek van 40 uur? 

Ik vind een goed salaris erg belangrijk 
bij het kiezen van een werkgever

Als er geen salaris in de vacaturetekst staat, 
vormt dit een barrière om te solliciteren

Noem het bruto maandsalaris dat jij vindt 
dat je waard bent wanneer je begint aan 

een nieuwe baan

Wat vinden hbo’er en wo’ers dat hun bruto 
maandsalaris zou moeten zijn?

Ik vind secundaire arbeidsvoorwaarden een 
belangrijke factor in mijn zoektocht naar 

een startersfunctie 

Als een werkgever niet bijdraagt aan mijn 
pensioen, vormt dit een barrière om te 

solliciteren. 

Als een werkgever geen 
reiskostenvergoeding biedt, vormt dit een 

barrière om te gaan solliciteren. 

Hoeveel vrije dagen vind jij dat een starter per 
jaar zou moeten ontvangen, op basis van een 

werkweek van 40 uur? 

Ik vind het belangrijk om in een vacaturetekst 
een concreet beeld te krijgen van hoe collega’s 

met elkaar omgaan

Ik wil graag een functie vinden waarbij 
veel collega’s in dezelfde levensfase zitten 

als ik

Ik vind het erg belangrijk dat mijn werkgever 
een inclusief en divers personeelsbestand 

nastreeft

Heb je een voorkeur voor de grootte van de 
organisatie waarvoor je werkt?

Ik vind het erg belangrijk dat mijn werkgever 
zich nadrukkelijk bezighoudt met vergroening 

en duurzaamheid 

Hoe vaak zou jij willen borrelen of andere 
informele activiteiten willen ondernemen met 

collega’s?

Ik vind het belangrijk dat ik een persoonlijk 
ontwikkel-budget krijg (o.a. voor het volgen 

van trainingen)

Ik zoek een werkgever waarbij ik veel 
flexibiliteit heb over waar en wanneer ik 

werk 

Verdeling naar geslacht    

Mbo-student
Hbo-student
Wo-student
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Werkende starter

Man Vrouw Anders/onbekend

67%

31%
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Verder is het belangrijk om in de vacaturetekst 
duidelijk te maken wat een jonge werkzoekende 
kan verwachten van het sollicitatieproces. Zo 
zegt een werkzoekende starter: “Benoem in een 
vacature óók wat er tijdens de sollicitatieprocedure 
verwacht wordt van mij.”

Wo-student: “Ik zou graag meer aandacht willen 
zien voor langere contracten. De zekerheid van een 
vast contract kan juist heel voordelig zijn, voor mij 
én voor de werkgever.”

Werkzoekende starter: “Werkweken van 40 uur of 
meer zijn niet meer van deze tijd. De focus moet 
liggen op kwaliteit en productiviteit in plaats van 
lange uren.”

Werkende starter: “Nu ik een baan heb, weet ik: 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zó belangrijk! 
Een goede pensioenregeling vind ik nu bijvoorbeeld 
wel echt een minimumvereiste.”

Wo-student: “Ik vind het heel belangrijk om een 
indruk te krijgen van hoe het bedrijf op mij overkomt. 
Voel ik mij hier comfortabel bij? Zet het bedrijf zich 
in voor wat ik belangrijk vind? Volgens mij kun je een 
baan dan pas echt leuk gaan vinden!”
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Driekwart twijfelt 
om te solliciteren als 
ze het gevoel krijgen 
dat er op de lange 
termijn geen vast 

contract in zit

41% overweegt 
om niet te solliciteren 
als de vacature geen 
informatie bevat over 

het te verwachten 
salaris

Een concrete 
beschrijving van 

de werksfeer mag 
niet ontbreken in de 

vacaturetekst

Studenten en 
starters vinden 

gemiddeld dat zij €2.861 
per maand horen te 

verdienen

Figuur 6. Begrip van aanduidingen van functieniveau (N = 404).

Figuur 7. Opinie over langdurig verblijf bij werkgever (N = 404).

Figuur 8. Opinie over minimale duur van eerste contract (N = 404). Figuur 9. Opinie over gebrek aan uitzicht op vast contract (N = 404).

Figuur 10. Opinie over experimenteren met alternatieve indelingen 
van werkweek (N = 404).

Figuur 11. Voorkeur m.b.t. aantal uren werken per week (N = 404).

Figuur 13. Voorkeur m.b.t. aantal dagen werken op kantoor (N = 404).

Figuur 14. Belang van goed salaris (N = 404). Figuur 15. Opinie over vermelden salaris in vacaturetekst (N = 404).

Figuur 16. Inschatting van bruto maandsalaris (N = 404).

Figuur 17. Verschil tussen hbo en wo in inschatting van bruto 
maandsalaris (N = 404).

Figuur 18. Opinie over secundaire arbeidsvoorwaarden (N = 404).

Figuur 19. Opinie over bijdrage van werkgever aan pensioen (N = 404). Figuur 20. Opinie over reiskostenvergoeding (N = 404).

Figuur 22. Belang van persoonlijk ontwikkelbudget (N = 404).

Figuur 21 . Opinie over aantal vrije dagen per jaar (N = 404).

Figuur 23. Belang van beschrijving van werksfeer in vacaturetekst 
(N = 404).

Figuur 24. Voorkeur m.b.t. levensfase van collega’s (N = 404). Figuur 25. Belang van inclusief en divers personeelsbestand (N = 404).

Figuur 26. Voorkeur m.b.t. grootte van werkgever (N = 404).

Figuur 28. Opinie over rol van werkgever in vergroening en 
verduurzaming (N = 404).

Figuur 27. Voorkeur m.b.t. frequentie van informele 
werkactiviteiten (N = 404).

Figuur 12. Opinie over flexibiliteit om te bepalen waar en wanneer je 
werkt (N = 404).
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