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Werkgevers zoeken nu naar online alternatieven 

voor hun inhousedagen, business courses of 

bedrijvendagen. Maar in hoeverre hebben studenten 

en starters interesse in online opties? 

Ruim driekwart (77%) van de studenten en starters 

die aangaven in maart, april of mei van plan te 

zijn om te oriënteren op een werkgever, geeft aan 

interesse te hebben in online inhousedagen, business 

courses of bedrijvendagen (Figuur 4). 
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Figuur 5 geeft weer voor de studenten en starters 

die interesse hebben in online alternatieven, welke 

online opties zij het meest interessant vinden. 

De meest gekozen online opties staan bovenaan. 

Zo geeft ruim driekwart (77%) van deze studenten 

en starters aan dat ze wel interesse hebben in 

een live webinar, waarbij verteld wordt hoe het 

is om te werken bij het bedrijf. Ook hebben de 

studenten en starters duidelijk interesse in een 

videogesprek met een trainee of medewerker van 

de organisatie (68%).

Veel sollicitatieprocedures vinden nu online plaats. 

Dit betekent natuurlijk dat de werkgever de 

sollicitant alleen op video kan beoordelen, maar 

andersom geldt ook dat de sollicitant de werkgever 

niet in real life kan ontmoeten. Figuur 6 laat de 

bereidheid van studenten en starters zien om een 

contract te tekenen zonder de werkgever in real life 

te hebben gezien, maar wel op video. Het gaat hier 

om studenten en starters die van plan zijn of waren 

om in 2020 te solliciteren. 

Tweede derde (67%) van deze studenten en starters 

geeft aan liever niet een contract te tekenen zonder 

de werkgever in real life te hebben gezien, maar zou 

dit gezien de situatie wel doen. 16% vindt het geen 

probleem, 17% zou dit zeker niet doen. 

Hieruit blijkt dat er een grote bereidheid is om in deze 

onzekere tijden een contract te tekenen zonder de 

werkgever fysiek een hand te hebben gegeven: ruim 

4 op de 5 studenten en starters staan hier voor open.  

Er zijn onzekere tijden aangebroken op de 

arbeidsmarkt door COVID-19. 65% van de studenten 

en starters maakt zich (enigszins) zorgen over hun 

positie op de arbeidsmarkt door COVID-19  

(Figuur 7). 

 

Deze zorgen zijn aanzienlijk groter onder de 

studenten en starters die van plan zijn of waren om 

in 2020 te solliciteren (Figuur 8). Zo maakt 77% van 

deze groep zich (enigszins) zorgen over hun positie 

op de arbeidsmarkt door COVID-19, terwijl dit 

slechts 27% is voor studenten en starters die niet van 

plan zijn om in 2020 te solliciteren. 

Voor de groep studenten en starters die dit 

jaar de arbeidsmarkt willen betreden, kan zo’n 

sollicitatiegesprek door de onzekere tijd wellicht wat 

meer spanning opleveren. Hier ligt een kans voor de 

werkgever om een stukje van deze zorgen weg te 

nemen. 
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Respondenten

De steekproef die is uitgevoerd bevat 311 studenten 

en starters. 

Ruim twee derde (69%) van deze studenten en 

starters was sowieso van plan om te solliciteren in 

2020 of was daar al mee bezig (Figuur 1). Een kwart 

(24%) van de respondenten gaat dit jaar sowieso nog 

niet solliciteren. 

Er is een klein deel dat van gedachten is veranderd 

door de huidige situatie omtrent COVID-19: 3% was 

niet van plan om te solliciteren dit jaar, maar gaat dit 

door de huidige situatie wel doen. 4% gaat juist niet 

solliciteren in 2020 vanwege COVID-19, hoewel ze dit 

wel van plan waren. Hieruit blijkt dat het grootste 

deel van de studenten en starters hun plan om wel 

of niet te solliciteren, niet laat beïnvloeden door de 

huidige situatie.

Studenten en starters die van plan zijn (of waren) 

om te solliciteren in 2020, gaven ook aan in welke 

periode zij dit van plan zijn of waren (Figuur 2).
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Figuur 2: Wanneer studenten en starters uit de streekproef van plan 

zijn of waren om te gaan solliciteren in 2020
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Figuur 1: Percentages studenten en starters die wel of niet van plan 

zijn om in 2020 te solliciteren

Ben je van plan om te gaan solliciteren 
in 2020?

Ongeveer de helft van de studenten en starters 

(49%) gaf aan van plan te zijn om in maart, april 

of mei te gaan oriënteren op een werkgever, door 

bijvoorbeeld deel te nemen aan een business 

course, inhousedag of bedrijvendag. 

Van deze groep geeft 86% aan dat zij het (enigszins) 

vervelend vinden om het oriëntatiemoment 

(bijvoorbeeld een inhousedag) te verplaatsen naar 

later in het jaar (Figuur 3).
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Figuur 3: In hoeverre studenten en starters het vervelend vinden dat 

het oriëntatiemoment wordt verplaatst
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Figuur 4: Interesse in online inhousedagen, business courses of 

bedrijvendagen onder studenten/starters die in maart/april/mei van 

plan waren om te oriënteren op een werkgever

In welke online opties heb je interesse?

Figuur 5: In welke online alternatieven voor carrière-evenementen studenten en 

starters interesse hebben
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Figuur 6: Studenten/starters die in 2020 van plan zijn/waren om te solliciteren: 

zou je een contract tekenen, zonder de werkgever in real life te hebben gezien, 

maar wel op video?
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Figuur 7: In hoeverre studenten en starters zich zorgen maken om hun positie op 

de arbeidsmarkt door COVID-19

Figuur 8: In hoeverre studenten en starters zich (enigszins) zorgen maken om 

hun positie op de arbeidsmarkt door COVID-19: groep die wel in 2020 van plan 

is/was om te solliciteren versus groep die niet in 2020 gaat solliciteren 

Maak jij je zorgen over jouw positie op de 
arbeidsmarkt door COVID-19?
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Onze 5 tips aan werkgevers ten tijde COVID-19

Colofon

Qompas geeft 5 tips aan werkgevers om op een zo goed mogelijke manier alternatieven te kunnen bieden 

voor oriëntatie-evenementen en sollicitatieprocedures ten tijde van COVID-19, die passen bij de huidige 

behoefte van studenten en starters. 
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Ik denk dat 
inhousedagen en 

bedrijvendagen ook 
online in te vullen 

zijn door middel van 
livestreams gevolgd 

door een Q&A

Bied op de korte termijn alternatieven 
voor carrière-evenementen aan
Van de studenten en starters die aangeven 

in maart, april of mei van plan te zijn om 

zich te oriënteren op een werkgever via een 

inhousedag, business course of bedrijvendag, 

vindt maar liefst 86% het (enigszins) vervelend 

wanneer deze evenementen verplaatst 

worden naar een later moment. Zij willen 

graag eerder de mogelijkheid hebben om 

zich te oriënteren. Het is daarom belangrijk 

om als werkgever op de korte termijn online 

alternatieven te bieden om deze studenten 

en starters alsnog een ‘kijkje in de keuken’ te 

kunnen geven. 

Zet sollicitaties online voort!
Voor zowel werkgever als sollicitant is het 

wennen nieuwe en onzekere situatie op 

de arbeidsmarkt. Maar om vacatures nog 

steeds op het juiste moment gevuld te 

krijgen, biedt sollicitatiegesprek via video 

zeker een uitkomst.  Het blijkt dat ruim 4 op 5 

studenten en starters die in 2020 van plan zijn 

te solliciteren, bereid zijn om een contract te 

tekenen als zij de werkgever niet in real life, 

maar alleen op video hebben gezien. Dit biedt 

uitkomst om door te gaan met de huidige 

sollicitatieprocedure, in plaats van dit proces 

voor langere termijn ‘on hold’ te zetten.

Neem tijdens de sollicitatie een stukje van de zorgen weg
77% van de studenten en starters die in 2020 van plan zijn om te gaan solliciteren, geeft aan 

zich (enigszins) zorgen te maken over hun positie op de arbeidsmarkt door COVID-19. Wanneer 

bij u als werkgever het sollicitatieproces ‘gewoon’ (maar online) door gaat, zorg dan dat je een 

stukje van deze zorgen bij de sollicitant kunt wegnemen. Wees transparant en duidelijk hoe jullie 

sollicitatieprocedure er uit ziet. Het is goed om er rekening mee te houden dat de sollicitant wat meer 

gespannen kan zijn dan anders.

Zet in op live webinars en 
videogesprekken met trainees/
medewerkers
Online mogelijkheden in overvloed! Studenten 

en starters hebben aantoonbare interesse 

in online alternatieven voor bijvoorbeeld 

inhousedagen of business courses. Ruim 

driekwart (77%) van de studenten en starters 

die aangaven in maart, april of mei van plan 

te zijn om te oriënteren op een werkgever, 

heeft interesse in online alternatieven. Zij 

hebben het meest interesse in live Webinars, 

waar verteld wordt hoe het is om te werken 

bij het bedrijf. Ook is men enthousiast over 

de mogelijkheid van videogesprekken met 

trainees of medewerkers.

Zorg voor duidelijke communicatie en 
transparantie over jullie planning van 
(online) evenementen en sollicitaties
Voor veel studenten en starters is het nu 

onduidelijk of bedrijven door gaan met het 

organiseren van (online) oriëntatiemomenten 

en of het mogelijk is om in deze tijden van 

COVID-19 te solliciteren. Hier ligt de kans voor 

werkgevers om zo duidelijk en transparant 

mogelijk te zijn over jullie aanpak. Studenten 

en starters staan zeker open voor online 

mogelijkheden, maar daarin is duidelijke 

communicatie onmisbaar.


