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Krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd een hot topic: veel 

vacatures en te weinig mensen om deze vacatures te vullen. 

De werkloosheid is 3,6% en is daarmee terug op het niveau 

van voor de crisis.1 Dit biedt unieke kansen voor de generatie 

jongeren die binnen nu en een aantal jaar de eerste stappen 

op de arbeidsmarkt zal zetten. Voor werkgevers daarentegen 

resulteert deze krapte op de arbeidsmarkt in een grote 

uitdaging om nieuw talent te werven: de concurrentie is enorm. 

Het nationale campusonderzoek 2019 geeft inzicht in de 

stappen die studenten doorlopen van de collegebank tot aan 

de arbeidsmarkt. Het doel van het onderzoek is om inzicht te 

geven in hoe studenten aankijken tegen het oriënteren op de 

arbeidsmarkt, solliciteren, onderhandelen met de werkgever 

en de uitdagingen die zij ervaren bij hun eerste baan. Deze 

ervaringen en verwachtingen vergelijken we met de ervaringen 

van starters. 

1 Centraal Bureau voor de Statistiek,  2019. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/spanning-arbeidsmarkt-naar-nieuw-hoogtepunt

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 ruim 3.000 

studenten en starters ondervraagd door middel van een 

online enquête.

1. Studenten en starters van nu

2. Benaderen op het juiste moment

3. Veelgebruikte oriëntatiekanalen

4. Visie op het sollicitatieproces

5. Toegevoegde waarde van een inhousedag

6. Uitdagingen bij een eerste baan

7. Onderhandelen met de werkgever

8. De werkgever van de toekomst

De inzichten die we vanuit het onderzoek verzamelen, vertalen 

we naar 8 tips voor recruiters en recruitmentmarketeers om de 

werving van nieuw talent te optimaliseren. We hebben onderzoek 

gedaan naar de volgende thema’s:



1
4

Studenten en starters die deelnamen aan het Nationale 

Campusonderzoek 2019 vallen onder generatie Y, ook wel  

‘millennials’ genoemd.2 Deze groep, geboren tussen 1985 en 

2000, is opgegroeid in een tijd van economische welvaart en 

grote technologische innovaties. Internet is voor de generatie 

millennials een vanzelfsprekendheid en informatie is altijd 

beschikbaar.

Door de enorme hoeveelheid aan informatie, is het lastig om de 

aandacht van millennials te trekken én vast te houden. Deze groep 

begeeft zich binnen nu en een paar jaar op de arbeidsmarkt. Maar 

hoe oriënteert deze generatie zich op de arbeidsmarkt, hoe kijken 

zij aan tegen het sollicitatieproces en voor wat voor uitdagingen 

komen zij te staan bij hun eerste baan?

De doelgroep die een online enquête van Qompas heeft ingevuld 

bestaat uit 2.532 studenten en 582 starters (met maximaal 3 jaar 

werkervaring). Alle deelnemers studeren of hebben gestudeerd 

op hbo- of wo-niveau. De deelnemers kennen we via Qompas 

en/of TKMST, hebben gereageerd op een uitnodiging van hun 

studentenvereniging of op een social mediacampagne. 

Van de studenten die deelnamen aan ons onderzoek studeert het 

grootste deel in 2019 of 2020 af (70%). Het gemiddelde geboortejaar 

van de studenten is 1997. Onder de starters die deelnamen is het 

grootste deel in 2017 of later afgestudeerd (79%). Het gemiddelde 

geboortejaar van de starters is 1994.

Studenten en starters van nu

70%

79%

van de studenten 
studeert in 2019 of 

2020 af

van de starters 
is in 2017 of later 

afgestudeerd

gemiddeld 
geboortejaar 

is 1997

gemiddeld 
geboortejaar 

is 1994

2 Young Works. (2018). Generatie Y, Z en A: Een overview van generaties. http://www.youngworks.nl/van-patatgeneratie-tot-prestatiegeneratie/
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Student hbo Student wo

Als werkgever wil je je toekomstige werknemer op het juiste 

moment in het vizier hebben om ze al vroeg aan je te binden. 

Hiervoor wil je precies weten wanneer studenten starten met 

zich oriënteren op de arbeidsmarkt, zodat je op het juiste 

moment je wervingstraject kunt inzetten onder studenten 

die ontvankelijk zijn voor de informatie, evenementen en 

startfuncties die je als werkgever te bieden hebt. Kortom, wat 

is het optimale moment om als werkgever studenten te gaan 

benaderen?

Studenten beginnen vroeg
Het blijkt dat studenten relatief vroeg beginnen met zich oriënteren 

op de arbeidsmarkt: 65% begint 2 jaar of meer voordat zij een baan 

gaan zoeken met oriënteren (Figuur 1). Wo’ers beginnen iets eerder 

met oriënteren op de arbeidsmarkt dan hbo’ers. 40% van de wo’ers 

begint minimaal 3 jaar voordat zij de arbeidsmarkt betreden. Bij 

hbo’ers is dit 36%, (Figuur 2).

Benaderen op het juiste moment

Hoeveel jaar voor het betreden van de arbeidsmarkt beginnen 
studenten met oriënteren?

Wanneer beginnen hbo- en wo-studenten met oriënteren?
hbo versus wo

Figuur 2: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten uitgesplitst in hbo versus wo.

Figuur 1: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten.
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Verschil in studieachtergronden 

We zien ook duidelijke verschillen in studiegebieden (Figuur 3). Zo 

starten studenten met een studieachtergrond Sociaal, gedrag 

en maatschappij gemiddeld wat later met oriënteren, terwijl 

bijvoorbeeld juridische studenten, studenten met een achtergrond 

Gezondheidszorg en sport en studenten met een Life Sciences 

achtergrond relatief vroeg starten. 

Figuur 3: Startmoment oriëntatie op de arbeidsmarkt van studenten uitgesplitst in studierichting

Wanneer studenten beginnen met oriënteren
Verschil in studiegebieden

tip 1
Wees op tijd: benader studenten meer 
dan twee jaar voor het afstuderen.

Bouw al vroeg een relatie op met de student. Het blijkt dat 

studenten relatief vroeg starten met zich oriënteren op de 

arbeidsmarkt. Een ruime meerderheid (65%) begint twee jaar of 

meer voordat zij een baan gaan zoeken met informatie zoeken 

over werkgevers en vacatures. Zorg daarom dat je als werkgever 

op dat moment al zichtbaar bent voor de student: creëer 

online zichtbaarheid, neem deel aan carrière-evenementen en 

organiseer inhousedagen voor deze doelgroep. 
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In dit digitale tijdperk is het geen verrassing dat ‘generatie 

Y’ veelvuldig gebruik maakt van online oriëntatiemiddelen. 

Toch zijn dit niet de enige kanalen die gebruikt worden om te 

oriënteren op de arbeidsmarkt. Figuur 4 geeft een overzicht 

van veelgebruikte oriëntatiekanalen onder studenten en 

werkzoekende starters, met daarbij de verschillen tussen hbo  

en wo. 

Veelgebruikte oriëntatiekanalen

LinkedIn is onder zowel hbo’ers als wo’ers een veel 

gebruikt oriëntatiekanaal (hbo 68%, wo 70%).

Bijna de helft van de wo’ers (46%) oriënteert zich op 

werkgevers via bedrijvendagen. Onder hbo’ers is dit 

slechts 19%.

Wo’ers benutten vaker de carrièreservice van de 

onderwijsinstelling (23%) ten opzichte van hbo’ers 

(11%), al ligt dit percentage voor beide groepen relatief 

laag.

Vrienden, bekenden en studiegenoten zijn voor zowel 

hbo’ers als wo’ers belangrijk bij de oriëntatie op de 

arbeidsmarkt. Het imago van de werkgever speelt 

daarbij een belangrijke rol.

Figuur 4: Oriëntatiekanalen van studenten en werkzoekende starters.

Welke oriëntatiekanalen gebruiken studenten en werkzoekende 
starters? 

Hbo versus wo
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Figuur 5: Oriëntatiekanalen van werkzame starters.

tip 2
Een sterk werkgeversmerk creëer je 
door op verschillende platformen   
actief te zijn.

Studenten en starters maken veel gebruik van online 

oriëntatiekanalen: LinkedIn is dan ook een van de meest 

gebruikte oriëntatiemiddelen onder deze doelgroep. Generatie 

Y verwacht online zichtbaarheid van werkgevers, dus zorg 

ervoor dat je terug te vinden bent op online carrièreplatforms 

en dat je website up-to-date is. Deze generatie start met 

passief oriënteren via verschillende online kanalen om zo een 

beeld te krijgen van de werkgever, om zich daarna pas aan te 

melden voor een inhousedag of bedrijvendag. Daarom is het 

belangrijk dat je als werkgever niet op één kanaal actief bent, 

maar via verschillende online platforms zichtbaarheid creeërt. 

Welke oriëntatiekanalen gebruiken werkzame starters?
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Hbo Wo

36% 47%

Naar mate het moment van solliciteren dichterbij komt, komen 

studenten en starters voor verschillende uitdagingen te staan: 

denk hierbij aan het opstellen van een cv of het schrijven van een 

motivatiebrief. Hoe ervaren zij deze uitdagingen en hoe kunnen 

we ze helpen?

Visie op het sollicitatieproces

Moeite met cv opstellen
Het blijkt dat 44% van de studenten en werkzoekende starters 

moeite heeft met het opstellen van hun cv. Wo’ers hebben hier 

vaker moeite mee dan hbo’ers. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat hbo’ers vaak meer praktijkervaring hebben opgedaan door 

verplichte stages binnen het curriculum van een hbo-opleiding, 

waardoor ze zelfverzekerder zijn over de relevante werkervaring op 

hun cv.  

Moeite met opstellen van cv

Figuur 6: Moeite met opstellen van cv, hbo versus wo.

tip 3
Bied je sollicitant houvast bij het 
opstellen van het cv.

Veel studenten en starters hebben moeite met het opstellen 

van hun cv (44%). Hier kun je als werkgever op inspelen. Zorg 

dat het duidelijk is wat je als werkgever verwacht van een cv. 

Reik de juiste hulpmiddelen aan om een goed cv op te stellen, 

door bijvoorbeeld een specifieke richtlijnen te geven of zelfs een 

template aan te bieden. Op die manier weet je zeker dat je alle 

informatie die je als werkgever gebruikt in je selectieprocedure, 

ook echt krijgt.  
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Video cv

WO

HBO

50%
60%

Cv of motivatiebrief?
Meer dan de helft van de studenten en werkzoekende starters (53%) 

denkt dat werkgevers een motivatiebrief belangrijker zullen vinden 

dan hun cv. Hbo’ers blijken stelliger dan wo’ers: 6 op de 10 hbo’ers 

denken dat de motivatiebrief voor werkgevers belangrijker is dan 

het cv. Voor wo’ers is dit 50%. Werkzame starters kregen dezelfde 

stelling voorgelegd, maar daaruit blijkt dat hun perceptie niet 

significant verschilt van studenten en werkzoekende starters. 

Video-solliciteren
Hoewel het steeds vaker voor komt dat werkgevers hun sollicitanten 

vragen om te solliciteren met een video-cv, zijn studenten en 

starters niet positief gestemd over het video-solliciteren: slechts 15% 

geeft aan het leuk te vinden om te solliciteren door middel van een 

video. De gangbare manier van solliciteren blijft favoriet, mogelijk 

omdat ze toch de voorkeur geven aan face-to-face contact en/

of zich ongemakkelijk voelen bij zich zelf presenteren in een video. 

Wel zien we dat de populariteit van het video-cv toeneemt onder 

jongere respondenten.

Ik denk dat werkgevers mijn motivatiebrief 
belangrijker vinden dan mijn cv

Slechts 15% van de studenten en starters vindt het leuk om te 
solliciteren door middel van een video-cv.

tip 4
Reik de juiste handvatten aan bij het 
video-solliciteren en leg uit waarom 
het relevant is. 

Het blijkt dat video-solliciteren niet populair is onder studenten 

en starters: slechts 15% geeft aan het leuk te vinden om te 

solliciteren door middel van een video-cv. Wanneer je als 

werkgever in de sollicitatieprocedure een video-sollicitatie 

hanteert, is het een goede zet om je sollicitant een steuntje in 

de rug te geven. Wees transparant dat er een video-sollicitatie 

verwacht wordt, geef daarbij duidelijk aan waar zo’n video precies 

aan moet voldoen en waarom je kiest voor een alternatieve/

vernieuwende manier van solliciteren. Bied eventueel de 

mogelijkheid om te oefenen en verwijs naar verschillende 

voorbeeld video’s.
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Stress voor zoektocht naar een baan
Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds aan de orde van 

de dag is, neemt de stress voor de zoektocht naar een baan niet af 

onder studenten en werkzoekende starters. 66% geeft aan in zekere 

mate stress te ervaren bij het idee op zoek te moeten naar een 

baan. Vrouwen ervaren significant meer stress (72%) dan mannen 

(53%).

We zien een toename in stress ten opzichte van vorig jaar: in 2018 

gaf 47% van de mannen aan stress te ervaren bij het idee op zoek 

te moeten naar een baan. Bij vrouwen was dit 65%. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de prestatiedruk die studenten steeds meer 

lijken te voelen. 

tip 5
Veel kandidaten ervaren stress bij het 
solliciteren: laat vooraf weten wat je 
verwachtingen zijn.

Een aanzienlijk deel van de studenten en werkzoekende 

starters ervaart stress bij het idee op zoek te moeten naar 

een baan (66%). Het is goed mogelijk dat deze stress zich 

ook voort doet bij het solliciteren. Voor werkgevers ligt hier 

de kans om de kandidaat zo goed mogelijk te begeleiden 

tijdens het sollicitatieproces. Wees vooraf duidelijk over hoe 

het sollicitatiegesprek eruit gaat zien, zodat de kandidaat 

weet wat hem te wachten staat. Probeer daarnaast een 

sollicitatiegesprek luchtig te houden en geef de kandidaat de 

gelegenheid om even tot rust te komen wanneer je merkt dat 

de spanning iets te groot wordt. 

72%

65%

53%

47%

Van de vrouwen

Van de vrouwen

Van de mannen

Van de mannen

in 2019

in 2018
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Wie bezoeken inhousedagen?

Een inhousedag biedt studenten en starters de kans om 

een bedrijf beter te leren kennen: hoe is de sfeer binnen een 

bedrijf en wat zijn de mogelijkheden qua traineeships en 

startersfuncties? Voor werkgevers biedt een inhousedag de 

mogelijkheid om in een vroeg stadium contact te leggen met 

potentiële werknemers. Maar wat is voor studenten en starters 

nou echt de meerwaarde van een inhousedag? En hoe speel je 

hier als werkgever op in?

Toegevoegde waarde van een 
inhousedag

Wie bezoeken inhousedagen?
1 op de 5 studenten en werkzoekende starters heeft wel eens een 

inhousedag bezocht. 35% zegt nog geen inhousedag te hebben 

bezocht, maar dat wel in de toekomst te willen gaan doen.

Wo’ers gaan vaker naar inhousedagen dan hbo’ers (Figuur 7). 

Terwijl ruim een kwart van de wo’ers al eens een inhousedag heeft 

bezocht, is dit onder hbo’ers slechts 8%. Toch is er zeker interesse 

onder hbo’ers om naar een inhousedag te gaan: 29% geeft aan in de 

toekomst een inhousedag te willen bezoeken. Figuur 7: Studenten en werkzoekende starter, (Potentiële) deelna-

me aan een inhousedag, hbo versus wo.



13

Economie, bedr�fskunde en management

Gezondheidszorg en sport

Rechten en juridische opleidingen

Sociaal, gedrag en maatschapp�

Technisch en exact

Life sciences, landbouw en natuurl�ke omgeving

Overig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

28% 

5% 25% 

15% 

29% 

6% 

6% 24% 

44% 

34% 

37% 

38% 39% 

39% 

Ik heb wel eens een inhousedag bezocht
Ik heb nog geen inhousedag bezocht, maar wil dat wel gaan doen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

79% 

76% 

51% 

48% 

28% 

We zien duidelijke verschillen in (potentiële) deelname aan een 

inhousedag tussen verschillende studiegebieden (Figuur 8). Zo is de 

animo het hoogst onder studenten en starters met een juridische 

achtergrond. Opvallend is dat respondenten met een achtergrond 

in Life Sciences weinig inhousedagen hebben bezocht (6%) maar 

dat er wel veel interesse is om in te toekomst een inhousedag te 

bezoeken (44%). Hier liggen kansen voor werkgevers om aan deze 

behoeftes te voldoen.

Meerwaarde van een inhousedag
Ondervinden of een werkgever bij je past, is voor studenten en 

werkzoekende starters de belangrijkste reden om deel te nemen 

aan een inhousedag (79%) (Figuur 9). Ook willen ze een beeld krijgen 

van de mogelijkheden van traineeships en startfuncties (76%)

Figuur 8: Studenten en werkzoekende starters, (potentiële) deelname aan een inhousedag, 

interesse uitgesplitst in studiegebied.

(Potentiële) deelname aan een inhousedag per studiegebied

Figuur 9: Meerwaarde van een inhousedag voor studenten en werkzoekende starters.

Meerwaarde van een inhousedag 



14

tip 6
Gebruik inhousedagen ook voor de werving van hbo’ers, 
wees duidelijk over de meerwaarde en kansen die het biedt 
en zorg voor alternatieve kennismakingsmomenten voor 
kandidaten die (nu nog) niet aanwezig kunnen zijn.

Een inhousedag is een mooie kans om als werkgever potentieel talent al in een vroeg 

stadium te leren kennen. Wo’ers nemen vaker deel aan inhousedagen, maar sluit 

vooral de behoefte van hbo’ers niet uit! Onder hbo’ers zegt 29% in de toekomst graag 

een inhousedag te willen bezoeken. Daarom is een inhousedag zeker geschikt voor 

de werving van nieuw hbo-talent. Wees daarnaast duidelijk over de meerwaarde van 

jouw inhousedag: wat gaat de student tijdens de inhousedag ervaren en wat levert het 

uiteindelijk op? Communiceer bijvoorbeeld hoeveel procent van de starters die uiteindelijk 

worden aangenomen, je hebt leren kennen via een inhousedag. Zorg ook altijd voor 

meerdere kennismakingsmomenten zodat studenten die (nu nog) niet aanwezig kunnen 

zijn, de mogelijkheid hebben om op een later moment kennis te komen maken.
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Uitdagingen bij de eerste baan 
Niet werkzaam versus werkzaam
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Figuur 10: Uitdagingen bij de eerste baan, verschillen tussen niet werkzaam (studenten en werk-

zoekende starters) en werkzaam (werkzame starters).

Wanneer studenten na het afstuderen de arbeidsmarkt gaan 

betreden, weten ze vaak nog niet zo goed wat hun te wachten 

staat. Waar verwachten zij moeite mee te hebben? En wat zijn 

nou daadwerkelijk de uitgagingen die starters ervaren bij hun 

eerste baan?

Uitdagingen bij een eerste baan

Prestatiedruk valt in werkelijkheid wel mee
Hoewel bijna de helft van de studenten en werkzoekende 

starters denkt moeite te gaan hebben met prestatiedruk bij hun 

eerste baan, geeft slechts 35% van de werkzame starters aan 

daadwerkelijk prestatiedruk als uitdaging te zien (Figuur 10). Het 

blijkt in werkelijkheid dus wel mee te vallen.
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Aangeven van je grenzen en de balans tussen werk 
en privé zorgt voor uitdaging
Het aangeven van je grenzen en de balans tussen werk en privé 

wordt door studenten en werkzoekende starters daarentegen wat 

onderschat: 38% van de studenten en werkzoekende starters denkt 

moeite te gaan hebben met het aangeven van hun grenzen, terwijl 

bijna de helft van de werkzame starters aangeeft dit moeilijk te 

vinden (47%). Hetzelfde geldt voor de balans vinden tussen werk en 

privé. 

Mannen hebben meer moeite met balans tussen 
werk en privé
Hoewel vrouwen meer moeite hebben met het aangeven van hun 

grenzen (Figuur 11), zien mannen in de balans tussen werk en privé 

een grotere uitdaging (Figuur 12).

Werkzame starters: man
Studenten en werkzoekende starters: man
Werkzame starters: vrouw
Studenten en werkzoekende starters: vrouw
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Figuur 11 en 12: Het verschil tussen mannen en vrouwen voor zowel de niet werkzame groep (studenten en werkzoekende starters) als de 

werkzame groep, op het gebied van aangeven van je grenzen en balans tussen werk en privé.

Aangeven van mijn grenzen
man versus vrouw

Balans tussen werk en privé 
man versus vrouw

tip 7
Wees transparant over mogelijke uitdagingen 
bij de eerste baan en benut de kans om je 
secundaire arbeidsvoor- waarden te 
benoemen. Weerleg mogelijke pijnpunten.

Wees als werkgever eerlijk en transparant over de uitdagingen van 

de vacature die je aanbiedt. Bespreek met je kandidaat waar huidige 

werknemers veelal tegenaan zijn gelopen bij hun eerste baan en 

wat juist achteraf erg mee bleek te vallen. Wanneer je de mogelijke 

pijnpunten bespreekt en weerlegt met voorbeelden uit de realiteit, is 

dit een mooi uitgangspunt om je secundaire arbeidsvoorwaarden te 

benoemen. Bijvoorbeeld: Wanneer de kandidaat zich zorgen maakt over 

de werkdruk, kun je naast de eigen ervaringen ook aangeven dat er een 

begeleidingstraject wordt aangeboden waar de starter alle vrijheid heeft 

om zorgen te delen.
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Hoe kijken studenten en starters aan tegen de 

onderhandelingen met je werkgever over het salaris en 

secundaire arbeidsvoorwaarden? Zijn starters van plan 

om te gaan onderhandelen en weten ze hoe ze het moeten 

aanpakken?

Onderhandelen met de werkgever

De helft van de studenten en werkzoekende starters geeft aan zeker 

te gaan onderhandelen (50%). Het percentage werkzame starters 

dat daadwerkelijk onderhandeld heeft ligt lager (45%) (Figuur 13). 

Student en werkzoekende starter: ‘’Ik ga zeker onderhandelen’’
Werkzame starter: ‘’Ik heb onderhandeld’’

Figuur 13: Verschillen tussen studenten/werkzoekende starters en starters met een 

baan over het onderhandelen over salaris en/of secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe moeten ze het onderhandelen aanpakken?
Dat blijkt een vraag die voor een groot deel van de studenten en 

werkzoekende starters een rol speelt. Slechts 25% geeft aan te 

weten hoe ze het onderhandelen moeten aanpakken. Mannen zijn 

daarin wel een stuk zelfverzekerder dan vrouwen: mannen denken 

twee keer zo vaak dat ze weten hoe ze het onderhandelen moeten 

aanpakken. 
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Onderhandelingspositie en -skills
Technische studenten en studenten met een economische/bedrijfs-

kundige studie denken een stuk positiever over hun onderhande-

lingspositie (Figuur 14). Voornamelijk de laatste groep denkt vaker 

dat ze goed weten hoe ze het onderhandelen moeten aanpakken 

(35%) (Figuur 15). Technische studenten en werkzoekende starters 

vertrouwen meer op hun onderhandelingspositie dan op hun skills: 

slechts 21% denkt goed te weten hoe je het onderhandelen moet 

aanpakken, terwijl 54% denkt een goede onderhandelingspositie te 

hebben

Skills om te onderhandelen

0% 10% 20% 30% 40%

Overig

Life sciences, landbouw en
natuurl�ke omgeving

Technisch en exact

Sociaal, gedrag en maatschapp�

Rechten en juridische opleidingen

Gezondheidszorg en sport

Economie, bedr�fskunde en
management

21%

20%

21%

18%

24%

18%

35%

Figuur 15: Percentages studenten en werkzoekende starters die denken dat zij goed weten hoe ze 

het onderhandelen moeten aanpakken, uitgesplitst in studieachtergrond.
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Figuur 14: Percentages studenten en werkzoekende starters die denken dat zij een goede 

onderhandelingspositie hebben, uitgesplitst in studieachtergrond.

Verwachte onderhandelingspositie per studieachtergrond
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Hoe kijken studenten en starters aan tegen de 

onderhandelingen met je werkgever over het salaris en 

secundaire arbeidsvoorwaarden? Zijn starters van plan 

om te gaan onderhandelen en weten ze hoe ze het moeten 

aanpakken?

De werkgever van de toekomst

Vegetarische lunch
Onder de studenten en starters zegt 7% bewust helemaal geen 

vlees te eten. Als hun (toekomstige) werkgever een vegetarische 

lunch aanbiedt, geeft onder de niet-vegetariërs ruim driekwart 

(79%) aan bereid te zijn om minder vlees te eten. 

Deel van je salaris inleveren voor verduurzaming op 
de werkvloer?
We vroegen studenten en starters in hoeverre ze bereid zouden 

zijn om een deel van hun salaris in te leveren zodat hun werkgever 

duurzamer kan zijn. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan zonnepanelen 

op het dak van het kantoor of recyclebare koffiebekers. Studenten 

en starters geven aan gemiddeld 5% van hun brutosalaris te willen 

inleveren zodat hun (toekomstige) werkgever duurzamer kan zijn.

Studenten en starters geven 
aan gemiddeld 5% van hun 
brutosalaris te willen inleveren 
zodat hun (toekomstige) 
werkgever duurzamer kan zijn.
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Naar je werk met het ov
Ruim driekwart (76%) van de studenten en starters houdt bij 

de keuze voor een (toekomstige) werkgever rekening met de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Om werknemers te stimuleren om met het ov naar hun werk te 

gaan, kan een werkgever een volledige vergoeding van de kosten 

van het ov aanbieden, tegenover een gedeeltelijke vergoeding 

van de brandstofkosten wanneer de werknemer kiest voor de auto. 

Maar wat heeft de voorkeur van studenten en starters?

Zij kregen het volgende voorgelegd: heeft 100% vergoeding 

wanneer je reist met het ov de voorkeur, of een gedeeltelijke 

vergoeding van 70% van je brandstofkosten als je met de auto reist. 

Driekwart kiest voor 100% vergoeding van het ov en is op die manier 

te motiveren om met het ov naar het werk te komen.

tip 8
Bied als werkgever opties aan die 
aansluiten bij de wensen van Generatie Y.

Generatie Y heeft oog voor duurzaamheid. Zij blijken graag 

mee te werken aan verduurzaming op de werkvloer en geven 

daarnaast de voorkeur aan reizen met het openbaar vervoer. Om 

je aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, is het belangrijk 

om je bewust te zijn van de visie en belangen van de generatie die 

binnen nu en een paar jaar de arbeidsmarkt gaat betreden. Bied 

toekomstige werknemers ook opties aan die inspelen op wat zij 

belangrijk vinden. 

Driekwart van de studenten en starters 
verkiest 100% vergoeding van het ov boven 70% 

vergoeding van je brandstofkosten
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Voor meer onderzoeken: insights.qompas.nl
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Bent u benieuwd naar het volledige onderzoek, hebt u vragen of 
bent u benieuwd naar onze mogelijkheden? 
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Lars Noordman (lars@qompas.nl)
Mirjam Bahlmann (mtc@qompas.nl)

Download het volledige onderzoek op insights.qompas.nl.
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