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 dinsdag 24 januari 2017 - Biz

De sollicitatiebrief sterft uit
De klassieke motivatiebrief is grotendeels achter-
haald, vinden zowel sollicitanten als recruiters.

 Driekwart van de net afgestudeerden schrijft liever
geen sollicitatiebrief meer. Dat blijkt uit een peiling onder
350 hogeropgeleiden die net hun studies hebben afgerond. De
peiling werd uitgevoerd door GraduAid, een online platform
waar afgestudeerden in contact kunnen komen met bedrijven.
Een derde van de ondervraagden zegt zelfs liever niet te sollici-
teren naar een vacature waarvoor een uitgebreide motivatie-
brief vereist is. ‘Zo’n brief is een overbodige oefening waarbij
alleen wenselijke algemeenheden worden geformuleerd’, luidt
het oordeel.

Ook bij bedrijven is het enthousiasme voor de klassieke solli-
citatiebrief aan het tanen, zegt Ben Vanparys van GraduAid.
‘Tegenwoordig volstaat vaak alleen het cv. Bedrijven beseffen
dat een brief eigenlijk niet zoveel zegt over iemands persoon-
lijkheid’. Dat blijkt ook uit de peiling: de helft van de afgestu-
deerden zegt dezelfde brief voor verschillende vacatures te ge-
bruiken, met slechts heel lichte aanpassingen.

‘Veel werkgevers vragen geen motivatiebrief’, zegt Valerie
Van Bruwaene, recruiter bij het ingenieursbureau Multi. ‘Ik
persoonlijk verwacht dat niet van sollicitanten. Wij maken een
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selectie op basis van de cv’s, waarvan verreweg de meeste per
mail binnenkomen, en nodigen de geselecteerden vervolgens
uit voor een gesprek.’

Annelies Bertels van IT-bedrijf Xylos is iets genuanceerder.
‘Zo’n brief kan een meerwaarde zijn, als het een duidelijke aan-
vulling is op de cv. Dan kan het de kans op een uitnodiging wel
vergroten’.

Maar zij schat dat nog maar één op de tien sollicitaties een
motivatiebrief bevat. De meeste mensen sturen hun cv door via
een geautomatiseerde tool. Een brief bijvoegen kan, maar hoeft
niet. Sommige mensen zoeken wel een andere manier om eruit
te springen en sturen bijvoorbeeld een powerpointpresentatie
door’.

Sollicitatiecoach Anita Cooman van Het Loopbaanhuis in
Lede vindt de teloorgang van de sollicitatiebrief betreurens-
waardig. ‘Ik geloof er nog in. Het klopt dat veel sollicitanten er
sceptisch tegenover staan. Maar voor degenen die zich eraan
wagen, werpt het vaak wel vruchten af.’ (rmg)
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