
Webinar: 
‘Scoor een job met je 

motivatiebrief’



● Online beschikbaar / presentatie

● Interactief
            - Vragen
            - Polls

● Max. 1 uur

● DOE-webinar

● Na webinar : online bevraging

Praktische info over dit webinar

!



POLL 1|
Schrijf je een motivatiebrief bij elke sollicitatie? 

ja nee



Doelstelling 

      🎯



● Doel van een motivatiebrief
● Structuur & lay-out
● Valkuilen & tips
● Rol van de E-coaches

Programma van dit webinar

?



POLL 1|Resultaat
Schrijf je een motivatiebrief bij elke sollicitatie? 

ja nee



● Nadruk op je motivatie
● Aandacht van de werkgever 

trekken
● Op maat van de 

vacature/werkgever
● Niet: uitgeschreven cv 

Doel van een motivatiebrief



Structuur & lay-out

Waarom deze werkgever?

Waarom deze job? 

Waarom ben jij de ideale kandidaat? 

Drie belangrijke pijlers / de “3 waarom’s”

1

2

3



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur en Lay-out 



Structuur & Lay-out
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Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out

A
 I

A

D

ATTENTION

INTEREST

DESIRE
ACTION



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out

A ATTENTION
● Stel een vraag?
● Slogan van het bedrijf
● Actualiteit



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out

 I INTEREST
● Waarom interesse in werkgever?
● Interessante bedrijfsactiviteit?
● Goede reputatie?
● Waarom deze functie? 



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out

D DESIRE
● Wat wordt verwacht in de job?
● Kan jij deze verwachtingen inlossen?



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out

A ACTION
● Actie!
● Persoonlijk gesprek!



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Structuur & Lay-out
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POLL 2|
Wat is volgens jou de grootste fout in een motivatiebrief?

spellingsfouten te lang

niet op maat andere



?
...



spellingsfouten te lang

niet op maat andere

POLL 2|Resultaat
Wat is volgens jou de grootste fout in een motivatiebrief?



Valkuilen



❌ niet op maat van de vacature
✅ check de vacature, stijl (zakelijk, humor, …) 

❌ schrijven vanuit jezelf ‘ik’
✅ benoem je meerwaarde!         

❌ negatieve info
✅ focus op positieve, wat jou drijft!

Valkuilen



❌ lange brief, te veel tekst
✅ 1 pagina, gebruik van witregels  

❌ twijfelwoorden: hopen, zouden, denken, ...
✅ actieve werkwoorden: versterken, vergroten, ...

❌ formeel taalgebruik bijv. teneinde, alsook, ...
✅ ‘spreektaal’

Valkuilen



❌ spellingsfouten :-(
✅ nalezen, spellingscontrole,...  

❌ saaie lettertypes
✅ bijv. Calibri, Verdana,...

❌ foute eerste indruk: voicemail, mailadres,...
✅ professionaliteit

Valkuilen



?
...



POLL 3|
Laat jij je motivatiebrief nalezen? 

ja nee



Tips!

➔ Research! 
➔ Zorg voor één  sollicitatiegeheel
➔ Pak je lezer bij zijn vel



Tips!

➔ Show, don’t tell
➔ Kill your darlings
➔ Vermijd clichés



?
...



POLL 3|Resultaten
Laat jij je motivatiebrief nalezen? 

ja nee





E-Coaches



Opleidingen / workshops VDAB



Call to action!
“Schrijf vandaag je motivatiebrief en maak van je sollicitatie een succes!”



www.vdab.be/webinars-over-solliciteren





Zet elke stap met VDAB.
En alles beweegt.


