
 

 

Geselecteerd door Ontwikkelen@avans Versie dec-18 Pagina 1 van 3 
 

 

De sollicitatiebrief 
 
Doel 
Dit document helpt jou om een goede sollicitatiebrief te schrijven. 
 
Een sollicitatiebrief schrijven 
Je kunt een sollicitatiebrief beschouwen als de aanbiedingsbrief van je CV. Met je sollicitatiebrief wil 
je interesse wekken bij de werkgever en een uitnodiging krijgen voor een sollicitatiegesprek. 
 
Je typt de brief, tenzij in de advertentie wordt gevraagd deze met de hand te schrijven. De 
werkgever kan om een handgeschreven sollicitatiebrief vragen als het maken van handgeschreven 
stukken of certificaten tot de werkzaamheden behoort. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk 
dat je sollicitatiebrief grafologisch wordt getoetst. Een werkgever hoort deze toetsing in zijn 
advertentie te vermelden. Het is aan jou of je hieraan wilt meewerken en wel of niet solliciteert. 
 
Je zult niet de enige zijn die op de vacature solliciteert. Daarom moeten de inhoud en de 
vormgeving van je sollicitatiebrief de aandacht trekken en nieuwsgierigheid oproepen. Een 
sollicitatiebrief is een persoonlijke brief waarin je jouw kwaliteiten aanbiedt. Doe je dat op jouw 
eigen manier, dan laat je meteen iets zien van wie je bent. 
 
De vacature is het uitgangspunt voor je sollicitatiebrief. Uit de advertentie en de aanvullende 
informatie uit het telefoongesprek heb je een beeld gekregen van wat het bedrijf vraagt en biedt. 
Deze gegevens combineer je met je eigen gegevens over opleiding, werkervaring en persoonlijke 
eigenschappen. De wensen van de organisatie vormen het uitgangspunt van de informatie die je 
vermeldt, ook waar je je eigen wensen over een nieuwe werkkring beschrijft. Het is belangrijk dat 
je blijft inspelen op de behoeftes van de organisatie. Ze moet je toegevoegde waarde zien. Wat 
lever je op, voeg je toe of verdien je voor de organisatie? 
 
Een sollicitatiebrief heeft een vaste lijn en volgorde: 
 

1. eigen naam en adres 
2. geadresseerde 
3. plaats en datum 
4. betreft vacature X 
5. aanhef 
6. tekst 

1e alinea: opening, de aanleiding van de sollicitatiebrief 
2e alinea: je motivatie 
3e alinea: je geschiktheid voor de functie  
4e alinea: de afsluiting, verzoek tot uitnodiging voor een gesprek 

7. afsluiting: ‘Met vriendelijke groet’ of, bij een formele organisatie, ’Hoogachtend’ en 
ondertekening 

8. bijlage: curriculum vitae 
 
Eigen gegevens en geadresseerde 
In de linker bovenhoek van de brief zet je je naam, adres en telefoonnummer. Enkele alinea’s 
daaronder, op het adresgedeelte, zet je: 
 

• naam van de organisatie 
• afdeling, indien van toepassing 
• t.a.v. voorletters, achternaam en eventuele titel van betrokken persoon 
• postadres 

 
Staat in de advertentie geen naam vermeld, bel dan de organisatie en vraag aan wie je de brief 
moet richten. Zorg dat je de naam juist spelt. 
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Plaats en datum 
2 witregels na de geadresseerde schrijf je links de 'Plaats, datum'. 
 
Betreft 
1 of 2 witregels daaronder, weer links, schrijf je 'Betreft' of 'Onderwerp’: …'  
Hier vermeld je de vacaturenaam, het eventuele vacaturenummer en waar je de vacature hebt 
gezien. Heb je de vacature in meerdere kranten aangetroffen en ook in een vaktijdschrift, vermeld 
dan de naam van het vaktijdschrift. 
 
Aanhef 
De brief wordt gericht aan de persoon die je in de adressering hebt vermeld, zonder voorletters. 
Meestal wordt de term 'Geachte …' gebruikt.  
Bij gemeentelijke vacatures kan het voorkomen dat in de advertentie staat dat je de brief moet 
richten aan het College van Burgemeester en Wethouders. In dat geval gebruik je deze aanhef, 
maar daaronder vermeld je de naam van de contactpersoon die in de advertentie staat. Dat staat 
persoonlijker, zeker als je hem of haar voor informatie over de functie al hebt gesproken. 
 
Tekst 
1e alinea: opening 
Geef aan dat je wilt solliciteren. Je kunt verwijzen naar het 'interessante/prettige telefoongesprek 
dat je met … hebt gehad.' Het is goed als je de brief schrijft in de stijl van de advertentie. Probeer 
origineel te zijn en er uit te springen, maar schrijf niet overdreven, brutaal of te amicaal. Laat op 
een leuke manier je enthousiasme blijken. 
 
2e alinea: je motivatie 
Geef aan waarom de functie aantrekkelijk voor je is. Wat brengt je ertoe te solliciteren op deze 
functie? Denk hierbij aan het bedrijf, de functie-inhoud, het product of de dienst van de 
organisatie. Geef een zodanige motivatie dat de selecteur voelt dat je uit overtuiging kiest voor 
deze functie. Gebruik als leidraad bijvoorbeeld de antwoorden op de volgende vragen: Waarom 
solliciteer ik? Wat spreekt mij aan in deze functie? Waarom vind ik dat ik in die organisatie pas? 
Vermijd ambtelijk taalgebruik en gebruik korte zinnen. 
 
3e alinea: geschiktheid voor de functie 
In deze alinea beschrijf je jouw toegevoegde waarde. Ga uit van de eisen die in de advertentie 
staan en noem alleen zaken die belangrijk zijn voor de functie. Laat zien dat je beschikt over die 
functie-eisen op het gebied van opleiding, ervaring en persoonlijke eigenschappen. Behandel ze 
stuk voor stuk. Sla geen functie-eisen over, maar ga er ook geen dingen bij verzinnen die niet 
gevraagd worden. 
 
4e alinea: afsluiting en ondertekening 
Aan het slot geef je aan uitgenodigd te willen worden. Wees niet onderdanig. De werkgever heeft 
een vraag, zorg of uitdaging en jij meent het antwoord te zijn. In het algemeen wordt de brief 
besloten met 'Met vriendelijke groet,' en daaronder de ondertekening. Daaronder zet je je naam 
voluit. 
 
Bijlage(n) 
Vermelden onderaan de brief de bijlage. Dit zal meestal zijn: 'Bijlage: CV'. 
Als erom wordt gevraagd, kun je ook andere zaken meesturen als bijlage, bijvoorbeeld je cijferlijst. 
Doe dit alleen als het zinvol is voor het doel van de sollicitatiebrief en bijdraagt aan de reden om 
jou uit te nodigen. Deze bijlage vermeld je dan ook onderaan de brief. 
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Aandachtspunten 
 

• Verplaats je in de lezer en zijn organisatie. Zo wordt vanzelf helder wat zij belangrijk 
vinden. Zet dat in je brief, dan bereik je het doel van je brief. 
 

• Wees kritisch naar jezelf. Lees je brief met de ogen van de selecteur en vraag jezelf af: zou 
ik deze sollicitant uitnodigen voor een kennismaking? 
 

• Je sollicitatiebrief is maximaal 1 A4'tje. 
 

• Zorg dat de brief er netjes uitziet. Geen vlekken, vegen of kreukels. 
 

• Geen schrijf- of taalfouten. 
 

• Gebruik voldoende witruimte: linker marge + 3 cm, rechter marge 2 tot 2,5 cm, een 
witregel tussen de alinea’s en een regelafstand van anderhalf. 
 

• Gebruik 1 kant van het papier, de achterkant is blanco. 
 

• Wees zuinig met afkortingen. Jij weet wat ze betekenen, maar de selecteur niet altijd. 
 

• Gebruik bij voorkeur een goede inkjet- of laserprinter. Geen matrixprinter. 
 

• In de brief gebruik je geen tussenkopjes. Dit in tegenstelling tot in je CV. 
 

• Schakel het 'uitvullen' uit. Dat betekent dat er een rafelige rechter kantlijn komt. Dat is 
goed, dat maakt het persoonlijker. Een rechte rechter kantlijn hoort bij gedrukte teksten. 
 

• Gebruik geen negatieve woorden als 'helaas', 'hoewel', 'ondanks', etc. Deze brengen een 
negatieve sfeer over. 
 

• Heb je negatieve ervaringen bij je huidige baas, dan laat je die in de sollicitatiefase bij een 
potentiële nieuwe baas niet horen. 
 

• Doe niet aan mooimakerij. Ga geen enorme volzinnen opschrijven die 'boven jouw stand 
zijn'. Het effect van dure woorden is op zijn minst nihil, maar in de regel negatief. Het komt 
gekunsteld over. Bovendien is de kans op taalfouten groot. 
 

• Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, schrijf niets op wat je anders nooit zou zeggen. 
 

• Lees de brief hardop voor aan jezelf, dan hoor je vanzelf waar hij niet goed loopt. 
 

• Laat de brief ook door een ander lezen. Een meelezer haalt er vaak fouten uit die je zelf 
over het hoofd ziet. Verwerk de feedback, opmerkingen en suggesties als deze de brief 
beter maken. 
 

• Sla je brief en CV op of maak een kopie, zodat je later weet wat je aan wie hebt 
geschreven. 
 

• Verstuur je sollicitatie bij voorkeur digitaal. 
 

• Vouw de brief en het CV niet al te klein op als je ze per post verstuurt. 
 

• Gebruik een envelop die even breed is als het papier. 
 

• Let op de sluitingstermijn: schrijf en stuur de brief op tijd. 
 

• Frankeer de brief met voldoende portokosten. 
 


