
Wil je een goede motivatiebrief schrijven? Pas dan je brief aan aan de vacature.

1. Personaliseer je aanspreking

Begin je sollicitatiebrief met een persoonlijke aanspreking. Ga dus op zoek naar de

naam van de contactpersoon.

2. Vul je CV aan

Herhaal niet je CV in je motivatiebrief. Schrijf nieuwe informatie.

Je brief legt je motivatie uit en laat een stukje van je persoonlijkheid zien.

3. Leg je motivatie duidelijk uit

Waarom vind je de vacature interessant? Waarom vind je het bedrijf leuk? Hoe meer

details je geeft, hoe beter. Maak het persoonlijk.

4. Waarom ben jij  een goede kandidaat?

Leg uit wat je kan en welke ervaring je hebt. Houd rekening met de vereisten die in

de vacature staan.

Wat van die vereisten kan je al? Wat kan je nog niet? Wat kan je bijleren? Vermeld

dat.

Schrijf enkel info die relevant is voor de job.

5. Schrijf helder

Gebruik actieve en korte zinnen.

Laat genoeg witruimte tussen de alinea's. Gebruik een duidelijk en zakelijk

lettertype.

Hou het kort. Een sollicitatiebrief is niet langer dan een A4. Hoe korter, hoe groter

de kans dat ze je brief lezen.

6. Sluit goed af

Het einde van je sollicitatiebrief moet overtuigend en positief zijn. Maak duidelijk

dat je graag langskomt voor een gesprek.
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HOE SCHRIJF IK EEN MOTIVATIEBRIEF?

Niet: 'Geachte'•

Wel: 'Geachte directeur Luytens'•

Niet: 'Ik zag uw advertentie en ze leek me interessant.'•

Wel: 'Ik winkel al jaren bij jullie en ben vertrouwd met jullie aanbod. Toen ik

uw vacature zag, was ik dan ook heel enthousiast.'

•



7. Laat je motivatiebrief nalezen

Laat iemand je brief nalezen. Zo vermijd je schrijffouten.

Lees hier nog meer tips voor een goede sollicitatiebrief.

FOTO: Medienstürmer

Niet: 'Ik hoop dat ik voor een persoonlijk gesprek mag langskomen.'•

Wel: 'Ik leg mijn motivatie graag verder uit in een persoonlijk gesprek.'•

https://www.vdab.be/werkinzicht/brieftips.shtml

