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Achtergrond van het onderzoek
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het achterhalen bij HBO- en WO-studenten in Groningen wat hun diepere motivaties zijn bij 
het zoeken en kiezen van werk en werklocatie. Er is hierbij onderscheid gemaakt in ‘Groningen’ (de provincie plus kop 
van Drenthe), ‘Randstad’ (Noord- en Zuid Holland en Utrecht) en ‘Elders’ (overige regio’s). De gemeten motivaties 
kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de kenmerken van deze mensen. Aldus is het mogelijk om zogenaamde 
persona's te creëren. Dit is voor opdrachtgever Marketing Groningen het uiteindelijke doel omdat daarmee een 
gerichte communicatie kan worden ingezet. Dit onderzoek vormt onderdeel van een groter project in opdracht van 
Marketing Groningen, waarvoor door de RUG eerst vertrekbewegingen van personen zijn onderzocht (‘project 1’) en 
vervolgens vacatures in Noord Nederland in beeld zijn gebracht (‘project 2’). Het onderhavige project is ‘project 3’.

Onderzoeksdoelgroep
De onderzoeksdoelgroep bestaat uit HBO-studenten van de Hanzehogeschool Groningen en WO-studenten van de 
Rijksuniversiteit Groningen, die zich in het 3e of 4e jaar van hun studie bevinden. In het geval van de HBO studenten 
zijn dat vrijwel allemaal Bachelorstudenten. Bij de WO studenten is het gelijkelijk verdeeld over Bachelor en Master 
studenten. Een deel van de plannen ‘direct na de studie’ betreft daardoor ‘doorstuderen’. 

Dataverzameling en respons
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode van 23-11-2020 tot en met 13-04-2021.
De HBO- en WO-studenten zijn via verschillende kanalen van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit 
Groningen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek door middel van het invullen van een online vragenlijst. 
Via een link in de uitnodiging konden de studenten toegang krijgen tot deze vragenlijst. 
In totaal hebben 802 studenten de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 409 HBO-studenten en 393 WO-studenten, 
verdeeld over verschillende studierichtingen. De complete vragenlijst is te downloaden via marklinq.nl.
De gegenereerde data zijn representatief gemaakt voor het studieniveau en het studiecluster van de respondenten.
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Verantwoording respons
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In absolute aantallen zijn binnen elke cel van studieniveau en studiecluster dankzij enkele reminders voldoende 
respondenten gerealiseerd. Wel is met het oog op de representativiteit (dus de verdeling over cellen) een herweging op 
studieniveau en studiecluster uitgevoerd. Wanneer er in de rapportage sprake is van de totale groep HBO-studenten en 
WO-studenten tezamen, de totale groep HBO-studenten of de totale groep WO-studenten, is er met gewogen cijfers 
gewerkt. 
Wanneer er sprake is van significante verschillen tussen HBO-studenten en WO-studenten, worden deze expliciet in de 
tekst (en niet altijd in tabellen) vermeld.

Studieachtergrond steekproef Studieachtergrond populatie, 2019-2020
Studieniveau Studieniveau
HBO WO Totaal HBO WO Totaal

Studiecluster Economie en management aantal 108 107 215 Studiecluster Economie en management aantal 11712 8565 20277

% 13,5% 13,3% 26,8% % 18,3% 13,4% 31,6%

Gezondheid en verzorging aantal 105 65 170 Gezondheid en verzorging aantal 6395 4152 10547

% 13,1% 8,1% 21,2% % 10,0% 6,5% 16,5%

Sociaal, kunst en letteren aantal 36 88 124 Sociaal, kunst en letteren aantal 5408 10841 16249

% 4,5% 11,0% 15,5% % 8,4% 16,9% 25,4%

Juridisch, bestuurlijk en veiligheid aantal 67 68 135 Juridisch, bestuurlijk en veiligheid aantal 1932 4405 6337

% 8,4% 8,5% 16,8% % 3,0% 6,9% 9,9%

Techniek en Beta aantal 93 65 158 Techniek en Beta aantal 4032 6651 10683

% 11,6% 8,1% 19,7% % 6,3% 10,4% 16,7%

Totaal aantal 409 393 802 Totaal aantal 29479 34614 64093

% 51,0% 49,0% 100,0% % 46,0% 54,0% 100,0%



Opbouw rapportage

Er worden zes onderwerpen behandeld:
1. Een beschrijving van de plannen na de studie (direct na de studie en na 

tien jaar)
2. De motieven voor locatiekeuze
3. Zijn er ‘clusters’ te onderscheiden met vergelijkbare motieven?
4. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen studierichtingen?
5. Wat is de invloed van persoonlijkheid en hobby’s?
6. Combinatie van motieven en clusters
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1. Plannen na de studie
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Plannen direct na de studie (1)

• De helft van alle studenten wil na 
de studie doorstuderen of werken 
in Groningen, 30% wil dit elders 
(incl Randstad) doen en 20% zegt 
nog geen idee te hebben

• WO-studenten willen significant 
vaker naar elders dan HBO-
studenten

• HBO-studenten hebben significant 
vaker nog geen idee dan WO-
studenten
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Plannen direct na de studie en studiecluster: werken of doorstuderen

• Er zijn geen significante 
verschillen tussen de 
studieclusters als het gaat 
om de locatieplannen van 
de studenten direct na hun 
studie

• Overigens gaat het bij veel 
van deze studenten om 
doorstuderen
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Plannen direct na de studie (2): werken
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Van alle studenten wil 18% na de studie gaan werken buiten Groningen

Driekwart van deze studenten wil hiervoor direct na de studie naar elders gaan verhuizen 

WO-studenten willen significant vaker dan HBO-studenten direct na de studie naar elders gaan verhuizen



Wonen/werken over 10 jaar

In zijn totaliteit denken de meeste studenten (51%)  over 
10 jaar “elders” (excl. Randstad) te wonen/werken. 
Ongeveer een kwart denkt dan te zullen wonen/werken 
in de Randstad, eveneens een kwart denkt dan in 
Groningen te wonen/werken.

HBO-studenten denken over 10 jaar significant vaker 
dan WO-studenten te wonen/werken in Groningen. 
WO-studenten daarentegen denken significant vaker dan 
HBO-studenten dat ze dan zullen wonen/werken in de 
Randstad.
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Direct na de studie en toekomstplannen over 10 jaar

• Van de studenten die van plan zijn 
direct na de studie in Groningen te 
blijven is 59% van plan om over 10 
jaar in de Randstad of elders te 
wonen en werken. Omgekeerd is 
slechts 5% van de vertrekkers van 
plan om terug te keren over 10 jaar.
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2. Motieven
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Kansen Groningen en Randstad

Gemiddeld wordt de kans om na de studie een baan op niveau te vinden in Groningen geschat op 4,7. Voor de 
Randstad ligt deze gemiddelde score met 5,5 hoger.
HBO-studenten schatten de kans in Groningen significant hoger in dan WO-studenten. WO-studenten 
daarentegen schatten deze kans significant hoger in de Randstad in dan de HBO-studenten. (NB De grafiek 
vergroot de verschillen door de gekozen schaal).
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Doorgroeimogelijkheden Groningen en Randstad

De inschatting van de doorgroeimogelijkheden na een aantal jaren ligt voor Groningen gemiddeld op 4,7. De 
Randstad scoort met 5,7 duidelijk hoger.
HBO-studenten zijn significant positiever over de doorgroeimogelijkheden in Groningen dan WO-studenten. De 
WO-studenten zijn in dit opzicht significant positiever over de Randstad. 
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Redenen om te vertrekken

Verreweg de belangrijkste reden om te
vertrekken uit Groningen is werk (69%), op 
ruime afstand gevolgd door partner (40%) en
Woonomgeving (26%).

WO-studenten blijken significant vaker om het 
werk te vertrekken dan HBO-studenten (74% 
om 64%).

HBO-studenten blijken significant vaker om de 
woonomgeving te vertrekken dan WO-studenten
(31% om 21%).
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Redenen om te blijven
Als reden om te blijven in Groningen wordt 
vrienden met 44% het meest genoemd, op de voet 
gevolgd door werk (40%). Ongeveer een kwart 
noemt woonomgeving, partner of familie als reden 
om te blijven.

Voor HBO-studenten blijkt werk significant vaker 
een reden te zijn om te blijven dan voor WO-
studenten (45% om 37%).

Voor WO-studenten blijkt de partner significant 
vaker een reden te zijn om te blijven dan voor 
HBO-studenten (30% om 23%).
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Keuze woon/werk omgeving

Bij de keuze voor een woon/werk omgeving 
vormen leefkwaliteit, sociale netwerken 
(familie/vrienden), de partner en de 
werkgelegenheid de belangrijkste factoren; 
deze factoren scoren allemaal gemiddeld 
circa een 6 op een 7-puntsschaal.

De minst belangrijke factor is culturele 
voorzieningen (gemiddeld een 4,4)
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Keuze woon/werk omgeving

Er zijn enige significante verschillen tussen HBO-
studenten en WO-studenten in het toekennen van 
het belang aan de verschillende criteria.

Voor HBO-studenten zijn de kans op een woning en 
de woningprijzen belangrijker dan voor WO-
studenten. 

De WO-studenten vinden daarentegen de 
werkgelegenheid, het carrièreperspectief en de 
culturele voorzieningen belangrijker dan HBO-
studenten.
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Kans op terugkeer

De kans om te gaan werken /wonen in het gebied waar men is opgegroeid wordt gemiddeld ingeschat op 
een 4. HBO-studenten schatten deze kans significant hoger in dan WO-studenten (NB De grafiek vergroot 
de verschillen door de gekozen schaal).

Vrijwel hetzelfde beeld zien we bij de inschatting van de kans om in een latere levensfase terug te keren 
naar Groningen bij verhuizing na de studie naar elders. Gemiddeld wordt deze kans ingeschat op een 4,3. 
Ook hier schatten HBO-studenten deze kans significant hoger in dan WO-studenten.
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Redenen terugkeer
De meest genoemde reden om later terug te keren 
naar Groningen is sociale netwerken 
(familie/vrienden) met 43%. Ongeveer een kwart 
noemt leefkwaliteit, werkgelegenheid of 
rust/ruimte/natuur als reden.

Voor HBO-studenten zijn sociale netwerken
significant vaker een reden dan voor WO-studenten
(46% om 39%).

Het carrièreperspectief is voor WO-studenten
significant vaker een reden voor een terugkeer dan 
voor HBO-studenten (18% om 12%).
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3. Clusters

• Er zijn op diverse manieren clusteranalyses uitgevoerd, zowel vanuit achtergrondkenmerken (zoals 
persoonlijkheid) als vanuit gedragsvariabelen zoals vertrekplannen. Essentieel is dat er sowieso verschillen 
in die gedragsvariabelen tussen clusters moeten zijn, anders heeft segmentatie geen zin.

• Uit de analyses bleek dat starten vanuit achtergrondgegevens geen bruikbare clusters opleverde in de zin 
van verschillen in gedragsvariabelen (zie ook sheet 33).

• Uiteindelijk zijn twee variabelen gebruikt: waar men heen wil (Regio Groningen, Randstad, of Elders) en 
waar men is opgegroeid: Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) of Elders (wat dus een andere 
‘elders’ is dan waar men heen wil, de Randstad is hier ook “elders”).

Werkwijze
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Clusters

Op basis van de clusteranalyse zijn 4 clusters 
onderscheiden:
• studenten die zichzelf over 10 jaar in de regio 

Groningen zien wonen/ werken.
• studenten die zichzelf over 10 jaar in de

Randstad zien.
• studenten afkomstig uit Noord Nederland die 

naar elders (niet regio Groningen of Randstad) 
willen; dit is het grootste segment

• studenten die afkomstig zijn uit de rest van 
Nederland en naar elders willen (niet regio 
Groningen of Randstad)
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Kans op terugkeer naar Groningen per cluster

• Het cluster dat zichzelf over 10 jaar 
in Regio Groningen ziet wonen/ 
werken scoort uiteraard het hoogst, 
gevolgd door het cluster dat 
afkomstig is uit Noord Nederland, 
maar verwacht binnen 10 jaar te 
vertrekken naar elders.
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Cluster en studieniveau

HBO studenten willen vaker in de regio 
Groningen blijven of naar Elders gaan. WO 
studenten willen vaker naar de Randstad.
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Cluster en studierichting

Techniek en Beta studenten zijn 
oververtegenwoordigd bij het cluster 
‘over 10 jaar in regio Groningen’, 
Economie en Management en Juridisch, 
bestuurlijk en veiligheid 
oververtegenwoordigd bij ‘naar de 
Randstad’. Gezondheid en verzorging 
‘afkomstig uit Noord’ is 
oververtegenwoordigd in ‘naar Elders’. 
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4. Verschillen tussen studierichtingen
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Gepercipieerde baankans per studierichting

• In alle richtingen wordt de 
baankans in de Randstad 
hoger ingeschat dan in 
Groningen

• Alleen bij Gezondheid en 
verzorging is er geen 
verschil tussen Groningen 
en Randstad. 

• Techniek en Beta scoort 
daarnaast ook in 
Groningen 
bovengemiddeld (hoogste 
blauwe balk).
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Gepercipieerde doorgroeimogelijkheden

• Vooral de 
doorgroeimogelijkheden 
worden in de Randstad 
hoger ingeschat. 

• Bij Gezondheid en 
verzorging is het verschil 
het kleinste.
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Studierichting en kans op terugkeer naar Groningen

• Bij Techniek en Beta en
Sociaal, kunst en letteren is 
de gepercipieerde kans op 
terugkeer het grootst. Bij
economie en management 
het kleinst.

• NB Horizontale as heeft een
afwijkend nulpunt
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5. Invloed van persoonlijkheid en hobby’s

29



Persoonlijkheidsdimensies – Big 5

Persoonlijkheidsvragen (de bekende ‘big five’) scoren in een factoranalyse goed in 5 schalen van 3 items 
(zie volgende sheet). De schalen verschillen in de betrouwbaarheid volgens Cronbach’s Alpha

1. Extraversie. Hoe extravert is iemand? 
2. Vriendelijkheid. Deze schaal wordt ook wel altruïsme genoemd en laat zien in welke mate iemand van 
nature meer van zijn of haar eigen belang uitgaat of meer oog heeft voor de belangen van anderen. 
3. Emotionele stabiliteit. In sommige versies wordt deze schaal ook wel neuroticisme genoemd. Ben je 
van nature kalm en niet snel van je stuk te brengen (emotioneel stabiel) of ben je van nature wat 
gevoeliger, sensitiever en sneller (over)bezorgd. 
4. Ordelijkheid. Deze schaal wordt ook wel gewetensvolheid of zorgvuldigheid genoemd. Ben je iemand 
die van nature erg geordend is, altijd op tijd is en structureel en systematisch te werk gaat? 
5. Openheid. Met openheid wordt bedoeld in welk mate je open staat voor nieuwe ervaringen. 
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Schalen persoonlijkheid
Extraversie
• Ik zie mezelf als iemand die communicatief, spraakzaam is
• Ik zie mezelf als iemand die gemakkelijk in de omgang is
• Ik zie mezelf als iemand die toegankelijk is

Vriendelijkheid
• Ik zie mezelf als iemand die een vergevingsgezind karakter 

heeft
• Ik zie mezelf als iemand die zorgzaam en aardig voor 

anderen is
• Ik zie mezelf als iemand die beleefd tegen anderen is

Emotionele stabiliteit
• Ik zie mezelf als iemand die zich niet vaak zorgen maakt
• Ik zie mezelf als iemand die niet snel zenuwachtig wordt
• Ik zie mezelf als iemand die relaxed is, goed met stress kan 

omgaan

Ordelijkheid
• Ik zie mezelf als iemand die zijn werk 

nauwkeurig/nauwgezet doet
• Ik zie mezelf als iemand die dingen effectief en efficiënt 

doet
• Ik zie mezelf als iemand die ijverig is

Openheid
• Ik zie mezelf als iemand die origineel is, met nieuwe 

ideeën komt
• Ik zie mezelf als iemand die kunstzinnige/artistieke 

ervaringen waardeert
• Ik zie mezelf als iemand die een actieve/levendige 

fantasie heeft
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Betrouwbaarheid van de schalen in onze survey

Dimensie: Cr. Alpha van de schaal:

Extraversie .83 – Goed

Vriendelijkheid .70 -- Acceptabel

Emotionele stabiliteit .87 -- Goed

Ordelijkheid .73 -- Acceptabel

Openheid .67 -- Acceptabel
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Persoonlijkheid per cluster

De persoonlijkheid binnen de clusters verschilt nauwelijks. Alleen Openheid scoort bij “naar 
Randstad” significant hoger

33



Persoonlijkheid en studierichting

Significant lager dan gemiddeld:
• Techniek & Beta op Extraversie en

vriendelijkheid
• Gezondheid & Verzorging op ordelijkheid

Significant hoger dan gemiddeld:
• Soc. Kunst en Letteren op openheid en

vriendelijkheid
• Gezondheid & Verzorging op 

vriendelijkeid
• Juridisch, Bestuurlijk en Veiligheid op 

ordelijkheid
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Hobby’s per cluster

Studenten die hun toekomst in Regio Groningen of Elders zien houden meer van:
– Tuinieren / Natuur
– Dieren

Studenten die hun toekomst in Regio Groningen zien houden meer van
– Gamen

Studenten die hun toekomst in de Randstad zien houden meer van
– Eten / drinken / culinair
– Reizen
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De tabellen worden hier niet weergegeven. De belangrijkste 
resultaten:



6. Motieven en clusters
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Belang van eigenschappen van woon/werkomgeving
Er waren 11 mogelijke factoren opgenomen die men belangrijk kon vinden bij de keuze van een 
woon/werk omgeving. Op deze factoren is een factoranalyse (geroteerd, varimax) uitgevoerd om 
te kijken of er hoofddimensies zijn te vinden. 

Deze geeft 4 factoren. De betrouwbaarheid van de schalen is vervolgens berekend.

• Schaal1: Werk, carrière en salaris. Alpha = .73

• Schaal2: Wonen: Woningprijzen en kans op woning. Alpha = .70

• Schaal3: Sociale netwerken en leefomgeving. Alpha = .53

• Schaal4: Culturele en andere voorzieningen. Alpha = .38

• Schaal 3 en 4 zijn verder niet meer gebruikt vanwege de te lage betrouwbaarheid.
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De schalen werk en wonen per cluster.

Het cluster ‘naar de Randstad’ scoort
significant hoger op belang werk en
significant lager op belang woning.
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Gemiddelden voor motieven per cluster

Reden om terug te keren naar Groningen: 
– Werkgelegenheid voor studenten die naar Elders willen (Noord naar Elders en 

Elders naar Elders).
Reden om te vertrekken uit Groningen:

– Werk voor Noord → Elders; naar Randstad en naar Groningen.
– Partner voor naar Elders (Noord naar Elders en Elders naar Elders).
– Woonomgeving voor Noord → Elders en naar Randstad

Reden om in Groningen te blijven:
– Werk voor studenten die naar Elders willen (Noord naar Elders en Elders naar 

Elders).
– Woonomgeving voor naar Randstad en naar Groningen

Hoog scorend en significant verschil: 
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Regressie-analyse belang factoren op terugkeerkans

• Voorspellen van hoe groot acht je de 
kans om in een latere levensfase terug 
te keren naar Groningen uit diverse 
vragen naar wat men belangrijk vindt en 
de hobby’s.

• Familie, partner en woonomgeving zijn 
de belangrijkste redenen om mogelijk 
terug te keren naar Groningen
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Aspect Beta Sig.

Familie 0.347 .000

Partner 0.275 .000

Woonomgeving 0.257 .000

Doorgroeimogelijkheden 0.198 .000

Netwerk (familie/vrienden) 0.169 .000

Leefkwaliteit 0.146 .000

Werkgelegenheid -0.120 (neg) .000

Woningprijzen 0.102 .001

Rust/ Ruimte/ Natuur 0.089 .003

Hobby: Tuinieren/ natuur 0.067 .023



7. Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen (1) 

• Studenten met een vertrekintentie naar de Randstad hebben de laagste intentie om ooit terug 
te keren naar de regio Groningen en wijken het meeste af van de andere clusters. Ze 
hechten minder waarde aan rust, ruimte, natuur en dieren en wonen en de meeste waarde 
aan baan en doorgroeimogelijkheden. Qua persoonlijkheid wijken ze ook wat af, ze staan 
meer open voor nieuwe ervaringen en hebben als hobby culinair en reizen.

• Meest interessante doelgroep voor Marketing Groningen is de groep studenten die afkomstig 
zijn uit Noord Nederland en van plan zijn binnen 10 jaar naar elders (niet zijnde de regio 
Groningen of de Randstad) te vertrekken.

– Dit cluster is het grootst (33% van de studenten valt hier binnen)
– Dit cluster lijkt het meest op de groep die van plan is over 10 jaar in de regio Groningen te 

wonen/werken.
– Ze hebben (op het cluster dat in de regio Groningen wil wonen/werken na) de hoogste score op de 

vraag: Hoe groot acht je de kans dat je in een latere levensfase terugkeert naar Groningen? 
– Ze vinden dezelfde aspecten belangrijk voor de keuze van woon/ werkomgeving als regio Groningen 

studenten: Rust, Ruimte, Natuur, Dieren, Leefkwaliteit, Woningprijzen en Woningaanbod.
– Studenten die zelf uit het Noorden komen hebben volgens eerder RUG onderzoek (’project 1’) een 6 

tot 8 keer grotere kans om terug te keren naar het Noorden.
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Conclusies en aanbevelingen (2) 

• Er is nauwelijks een verschil in persoonlijkheid tussen clusters, dus ‘persona’s’ op basis van 
persoonlijkheid ontwikkelen in zinloos. Wel bieden hobby’s van studenten 
aanknopingspunten voor communicatie.

• Interessantste studierichting is Techniek en Beta (hoogste terugkeer intentie naar 
Groningen). Bij deze studenten is de gepercipieerde baankans in Groningen het hoogste, de 
doorgroeimogelijkheden worden wel duidelijk minder hoog ingeschat dan in de Randstad. Uit 
‘project 2’ van de RUG bleek dat er veel vacatures techniek en ICT zijn, al zijn dit wel vooral 
startfuncties voor HBO’ers (eigenlijk MBO niveau). Gezondheid en Verzorging heeft ook 
potentie, die schatten hun baankansen ook in de regio Groningen hoog in. HBO studenten 
staan positiever tegenover wonen/ werken in de regio Groningen dan WO studenten. Beide 
groepen (Techniek en Verzorging) vinden rust, ruimte, natuur, dieren, leefkwaliteit en wonen 
belangrijk.

• Werk, waaronder doorgroeimogelijkheden, is een belangrijke vertrekreden, die is dus ook 
belangrijk in communicatie.
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