
Workshop de motivatiebrief



Wat vinden jullie hier van?

Geachte, 

Ik zag uw vacature op de VDAB website met vacaturenummer 55671 en ik was direct 
geïnteresseerd.

Mijn naam is Leen, ik ben 32 jaar en kom uit Oudenaarde. Ik ben getrouwt en heb een 
dochtertje van 5. Ik heb een eigen wagen dus ik kan mij gemakkelijk verplaatsten.

Ik volgde een opleiding sociaal werk en was afgestudeerd in 2006, ik deed eerst nog een 
vakantiejob en een zwangerschapsvervanging en ging in 2007 aan de slag bij Tempo-
Team als uitzendconsulent. Daar moest ik uitzendkrachten inschrijven, ze matchen aan 
vacatures en voorstellen bij de werkgevers. Na 4 jaar ging ik dan aan de slag bij VDAB, 
eerst als trajectbegeleider en daarna als online sollicitatiecoach. Ik help er mensen aan 
een job via online tools. 
Ik vind mijzelf flexibel, klantvriendelijk en ik kan goed overweg met de computer.
Ik hoop dat ik met deze brief u heb overtuigd van mijn geschiktheid voor de job.

Vriendelijke groeten,

Leen 
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Wat moet er in een brief staan?



cv = wat
Jouw visitekaartje: wat is mijn 

profiel?

Feiten

Personalia, opleiding, ervaring, 
competenties

Brief = waarom
Jouw motivatie: wat drijft mij om te 

solliciteren?

Meer gevoelsmatig, elke keer uniek

...
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● 3  x waarom 

• Waarom déze job?
• Waarom déze werkgever?
• Waarom ben ik een goede kandidaat?
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• Vraag om een gesprek



Even een structuur:

INTRO:

● Intro waarin je motiveert waarom je die werkgever 

aanschrijft of jezelf in the picture zet.

MIDDEN:

● Vermeld 2 elementen die je aanspreken aan de functie en 

aan werken bij die organisatie

● Stel je kandidaat

● Benoem  pluspunten die relevant zijn voor de functie

SLOT:

● Verwijs naar je cv

● Vraag naar een gesprek
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Waar moet je op letten?
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● Intro: vermijd standaardzinnen. 

Kom origineel uit de hoek

● Wat dan wel? anekdote (storytelling) , kennis/familie, 
link met de doelgroep/activiteit, quote,...

● Enkele voorbeelden:



In deze economisch moeilijke periode is het niet evident om

snel aan een job te geraken. Nochtans zijn er genoeg

vacatures in de databanken te vinden. Omdat ik momenteel

zelf werkzoekend ben, ben ik mij heel erg bewust van de

hindernissen en moeilijkheden waarmee iemand die een job

zoekt te maken krijgt. Ook het tweede luik, de kant van de

werkgever die zijn vacature ingevuld wilt zien, lijkt mij heel

interessant. Het lijkt me heel leuk om deze twee aan elkaar

gematched te krijgen zodat er voor beide partijen een win-

win situatie ontstaat. Mocht ik, als een eerst stap in mijn

professionele carrière, daarmee aan de slag mogen gaan ,

dat zou voor mij een mooie uitdaging zijn! Daarom stel ik

mij graag kandidaat voor de job van uitzendconsulent!

In deze economisch moeilijke periode is het niet evident om

snel aan een job te geraken. Nochtans zijn er genoeg

vacatures in de databanken te vinden. Omdat ik momenteel

zelf werkzoekend ben, ben ik mij heel erg bewust van de

hindernissen en moeilijkheden waarmee iemand die een job



Mijn eerste bezoek aan Ikea vergeet ik nooit. De wandeling door
de toonzaal was een ware ontdekkingstocht. Met al die kleurtjes
en hoekjes waarin je kan blijven kijken. Algauw werd een
bezoekje aan Ikea een verzoeknummer, en ook jaren later, met
mijn eigen gezin, blijft dit een vaste uitstap. Ik ben dan ook een
regelmatige bezoeker van jullie website, waar ik zonet jullie
vacature opmerkte. Ik ben onmiddellijk in mijn pen gekropen en
stel me hierbij in volle overtuiging kandidaat!

Mijn eerste bezoek aan Ikea vergeet ik nooit. De
wandeling door de toonzaal was een ware
ontdekkingstocht. Met al die kleurtjes en hoekjes waarin
je kan blijven kijken. Algauw werd een bezoekje aan Ikea
een verzoeknummer, en ook jaren later, met mijn eigen
gezin, blijft dit een vaste uitstap. Ik ben dan ook een
regelmatige bezoeker van jullie website, waar ik zonet
jullie vacature opmerkte. Ik ben



“Als je het mij vraagt: Chiro!” Het zit er bij me ingebakken
sinds ik vanaf mijn 6e levensjaar in de Chiro- gemeenschap
toe trad. Nu werd ik de voorbije week meermaals door
kennissen aangesproken omdat ze de vacature voor
educatief medewerker hadden opgemerkt. Ze vonden
deze allemaal passend voor me. Toen ik begon te lezen
leek dit wel een geschenk uit de hemel. Een job ‘net om de
hoek’ die daar bovenop betrekking heeft op mijn
jeugdbeweging en mijn eigen streek van afkomst? De
vacature werd met elke regel beter. “Een job bij Chiro? Als
je het mij vraagt: JA!”

“Als je het mij vraagt: Chiro!” Het zit er bij me ingebakken
sinds ik vanaf mijn 6e levensjaar in de Chiro- gemeenschap
toe trad. Nu werd ik de voorbije week meermaals door
kennissen aangesproken omdat ze de vacature voor
educatief medewerker hadden opgemerkt. Ze vonden deze
allemaal passend voor me. Toen ik begon te lezen leek dit
wel een geschenk uit de hemel. Een job ‘net om de hoek’
die daar bovenop betrekking heeft op mijn jeugdbeweging
en mijn eigen streek van afkomst?



Toen ik mezelf deze morgen een kop koffie wou
inschenken zag ik plots via facebook de vacature
voor deze functie verschijnen. Toen ik mijn tas
neerzette en verder begon te lezen was mijn
interesse meteen gewekt. Ik besloot onmiddellijk
te solliciteren. De koude koffie neem ik graag bij.

Als graficus ben ik constant aan het surfen op internet om
inspiratie op te doen. Zo kwam ik per toeval terecht op
de website van uw organisatie. Met veel interesse las ik
over de projecten die jullie reeds verwezenlijkten. Toen ik
bovendien zag dat er bij jullie momenteel een vacature
open staat, heb ik dan ook geen moment geaarzeld: en
hier ben ik!

Via mijn neef, die reeds enkele jaren voor jullie werkt, ben ik in aanraking
gekomen met jullie bedrijf. Ik weet via hem dat jullie staan voor kwaliteit en
dat er een goede werksfeer hangt. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Ik hou
jullie website dus al een tijdje in het oog. Toen ik daarop jullie vacature
tegenkwam heb ik dan ook niet lang getwijfeld om mij kandidaat te stellen.



● Speel op de man

● Geef gevraagde goede punten 
van jezelf, ga niet in op tekorten
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● Gebruik positieve, actieve taal

● Ga niet je cv uitschrijven
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Hoe moet een brief er uit zien?



● ‘In bijlage’ vs ‘in je mail’ zelf
● Persoonlijke aanspreking
● Schrijffouten
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● Denk aan de NBN- normen:



Vragen?



vdab.be/solliciteren



vdab.be/sollicitatiecoaching

http://vdab.be/sollicitatiecoaching


Succes! 22



Bedankt!


