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Wat is het?
Een motivatiebrief is een veelgebruikt middel om 
kandidaten te selecteren en voor jou de kans om jezelf te 
presenteren. Het doel is een werkgever dusdanig in je te 
interesseren dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Onderdelen van een motivatiebrief
• Een pakkende openingsalinea
• Je motivatie voor de betreffende werkgever + functie
• Wat jou geschikt maakt voor de functie (voorbeelden)
• Je voorgaande ervaringen
• Een slotzin

In je cv beschrijf je meer feitelijk 
waar je ervaring uit bestaat en in je 
brief besteed je aandacht aan je 
motivatie voor deze baan of stage. 
Je motivatiebrief is geen herhaling 
van je cv.
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Voordat je gaat schrijven
•  Sla allereerst de vacaturetekst op op je computer, zodat je deze later nog 

een keer terug kunt lezen.
•  Bedenk van tevoren wat de punten zijn die je naar voren wilt brengen – 

onderzoek de organisatie en schrijf op wat je aanspreekt. Wat zijn de 
links tussen jou en de vacature? Wat daarvan is het belangrijkst? Wat 
motiveert je precies? 

•  Met post- its kun je gemakkelijk in kernwoorden opschrijven wat er in 
de brief moet komen. Het geeft je daarnaast ruimte om te schuiven met 
waar je wat neer wilt zetten.

•  Begin te schrijven, ook als de zinnen nog niet perfect zijn. Het is vaak 
makkelijker om vanuit een begin te redigeren en de brief te verbeteren, 
dan om de brief in één keer perfect op papier te krijgen.

•  Laat de openingszin nog even voor wat hij is als je deze niet direct kunt 
bedenken.

TIPS
Inhoud
•  Als je schrijft dát je de organisatie interessant vindt, benoem dan vooral 

op grond van welke factoren dat zo is.
•  Kopieer niet klakkeloos de termen uit de vacatureomschrijving, maar 

geef jouw redenen in jouw woorden.
•  Je hoeft niet te bewijzen dat je aan alle kwalificaties voldoet die in de 

vacature staan. Kies er liever 2 uit waar je een voorbeeld bij hebt.

 Schrijfstijl
•   Sluit je schrijfstijl aan op de organisatie. Een brief aan een 

overheidsdienst zal formeler zijn dan aan een reclamebureau.
•   Kies een originele openingszin, je wilt er tussenuit springen.
•   Met je brief laat je een algehele indruk achter, zorg dat deze 

correspondeert met hoe je wilt overkomen.
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•   Maximaal één A4
•   Zorg voor een consistente 

opmaak met je cv en 
begeleidende mail

•   Zorg voor een overzichtelijke 
en verzorgde structuur en 
lay-out

•   Gebruik geen afkortingen
•   De spelling moet kloppen. 

Vraag hierbij hulp, als dit 
nodig is

Verzend je brief professioneel
•   Maak bij het verzenden per 

e-mail van je bestand een 
pdf-bestand

•   Zorg voor een representatief 
emailadres

OPMAAK

Bij het Student Careers Centre kun je je 
motivatiebrief laten checken door een 
loopbaanadviseur. Maak daarvoor een 
afspraak via carriere.uva.nl.
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