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Inleiding 

 

‘Aantal openstaande vacatures daalt verder’ bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) op 12 mei 2010.1 Navraag bij werkgevers leert mij dat het aantal reacties stijgt; meer 

dan honderd sollicitatiebrieven per vacature is niet ongewoon. Om uitgenodigd te worden 

voor een sollicitatiebrief zal een kandidaat de moeite waard gevonden moeten worden door 

de werkgever. Daarvoor zal uit het C.V. van de kandidaat moeten blijken dat hij voldoet aan 

de eisen die de werkgever aan de functie stelt. Vervolgens is de sollicitatiebrief van 

doorslaggevend belang voor het besluit dat de werkgever over de kandidaat neemt. Hoe, 

vraag ik me af, schrijft een kandidaat een zo geslaagd mogelijke sollicitatiebrief?  

In publicaties over sollicitatiebrieven, meestal geschreven door mensen met een 

functie op het terrein van Human Resource (HR), worden wel tips gegeven voor het schrijven 

van sollicitatiebrieven, maar die tips zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een 

gemis, omdat wetenschappelijk onderzoek niet alleen tot tips leidt maar ook kan verklaren 

wat de achterliggende gedachten achter dit soort tips zijn. En begrijpen waar de problemen 

die kunnen ontstaan bij het schrijven van sollicitatiebrieven vandaan komen, maakt het 

wellicht makkelijker om tips zo goed mogelijk op te volgen. 

Om sollicitatiebrieven wetenschappelijk te kunnen analyseren heb ik gebruik 

gemaakt van de pragma-dialectische argumentatietheorie. Daarin wordt argumentatie als 

deel van een discussie gezien, met als doel het oplossen van een verschil van mening (Van 

Eemeren en Houtlosser 2002: 143). Uitspraken die een kandidaat doet in zijn sollicitatiebrief 

kunnen worden opgevat als argumenten. Dit geldt ook voor anticipaties op eventuele kritiek 

van de werkgever en informatie die een kandidaat bewust verzwijgt. Kandidaat en 

werkgever verschillen van mening doordat de kandidaat zichzelf geschikt vindt voor de 

functie en de werkgever nog geen standpunt over de kandidaat heeft ingenomen, en 

daarom geacht mag worden aan de geschiktheid van de kandidaat te twijfelen. Door te 

beargumenteren dat hij voldoet aan de functie-eisen, en dus geschikt is voor de functie, 

probeert de kandidaat het verschil van mening in zijn eigen voordeel op te lossen. 

Daarbij moet een kandidaat er rekening mee houden dat hij, volgens de door Brown en 

Levinson ontwikkelde beleefdheidstheorie (1978: 56-238), veel inbreuk doet op de 

                                                      
1
 CBS: 23 mei 2010; <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-

zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-038-pb.htm>  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-038-pb.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-038-pb.htm
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werkgever door te vragen om hem de moeite waard te vinden om uit te nodigen voor een 

sollicitatiegesprek, terwijl de sociale afstand tussen hemzelf en de werkgever, ervan 

uitgaande dat ze elkaar niet kennen, groot is. Dit stelt de kandidaat voor het dilemma dat hij 

zichzelf aan moet prijzen, zonder zich aan de werkgever op te dringen.  

Een kandidaat kan dit dilemma oplossen door strategisch te manoeuvreren. 

Strategisch manoeuvreren houdt in dat iemand in een discussie zowel een dialectisch doel 

nastreeft, het oplossen van het verschil van mening, als een retorisch doel, het verschil van 

mening in eigen voordeel beslechten (Van Eemeren en Houtlosser 002: 144). Alleen als een 

kandidaat zowel het dialectische doel als het retorische doel realiseert is een strategische 

manoeuvre geslaagd. Om het dialectische doel te realiseren zal een kandidaat de vier 

discussiefasen die in een argumentatieve discussie worden onderscheiden moeten 

doolopen: de confrontatiefase, de openingsfase, de argumentatiefase en de afsluitingsfase 

(Van Eemeren 2006: 29). Ook zal hij het standpunt dat hij in de sollicitatiebrief inneemt , ‘Het 

is de moeite waard om mij uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek’, met adequate 

argumenten moeten verdedigen. Om daarnaast zijn retorische doel te realiseren zal hij 

gebruik moeten maken van drie aspecten die strategisch manoeuvreren kent ter realisatie 

van retorische doelen: (1) het maken van een inhoudelijke selectie (2) het aanpassen aan het 

publiek en (3) het gebruikmaken van presentatiemiddelen (Van Eemeren 2010: 93-94). In 

sollicitatiebrieven hebben de drie aspecten achtereenvolgens betrekking op het kiezen van 

argumenten, het verwerken van de functie-eisen uit de vacature en de argumenten op een 

bepaalde manier formuleren. De aspecten zijn bovendien op elkaar van invloed: refereren 

aan een bepaalde functie-eis is ook een inhoudelijke keus, en de presentatie van deze keus 

hangt af van de presentatiemiddelen die een kandidaat gebruikt.  

Het derde aspect is, zo blijkt uit bovenstaand patroon dat kandidaten bij het schrijven 

van sollicitatiebrieven volgen, van doorslaggevend belang om een zo geslaagd mogelijke 

sollicitatiebrief te schrijven, maar komt voort uit keuzes met betrekking tot het maken van 

een inhoudelijke selectie en het aanpassen aan het publiek. In dit onderzoek komen daarom 

alle drie de aspecten aan bod, maar besteed ik de meeste aamdacht aan het gebruik van 

presentatiemiddelen. Om uiteindelijk te kunnen concluderen hoe een kandidaat een zo 

geslaagd mogelijke sollicitatiebrief schrijft, heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
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‘Hoe kunnen vormen van strategisch manoeuvreren, met name het gebruik van 

presentatiemiddelen, de kandidaat helpen om de boodschap ‘Het is de moeite waard om mij uit te 

nodigen voor een sollicitatiegesprek’ in sollicitatiebrieven zo geslaagd mogelijk over te brengen?’ 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik allereerst ruim vijftig sollicitatiebrieven 

bestudeerd. De brieven zijn geschreven door zowel mannen als vrouwen, in leeftijd 

variërend van 20-35 jaar en qua opleidingsniveau en werkervaring al even verschillend. 

Kenmerken als deze doen in dit onderzoek niet ter zake, de brieven waar ik in deze scriptie 

naar verwijs zijn dan ook willekeurig gekozen en als ik aan kandidaten refereer gebruik ik, 

ongeacht hun geslacht, de mannelijke vorm. Eventuele spelfouten die ik in de 

sollicitatiebrieven ben tegengekomen heb ik verbeterd, maar aan de stijl heb ik – ook als 

zinnen grammaticaal niet helemaal leken te kloppen – niks veranderd. Wel heb ik de 

sollicitatiebrieven, om de privacy van de kandidaten te kunnen waarborgen, 

geanonimiseerd, wat wil zeggen dat ik namen heb vervangen voor ‘X’. 

Om strategische manoeuvres in sollicitatiebrieven aan te kunnen wijzen heb ik de 

sollicitatiebrief in het eerste hoofdstuk geanalyseerd als argumentatieve tekst. Kenmerkend 

voor argumentatieve teksten is dat de vier op de vorige pagina genoemde discussiefasen 

worden doorlopen, dat er een standpunt in wordt verdedigd en dat er argumenten in 

worden aangedragen om het standpunt te onderbouwen. Eén voor één bespreek ik deze 

kenmerken, aan de hand van literatuur van onder meer Van Eemeren over argumentatie.  

Als de sollicitatiebrief eenmaal is geanalyseerd als argumentatieve tekst spits ik het 

onderzoek in het tweede hoofdstuk toe op strategisch manoeuvreren. Daar introduceer ik 

ook het dilemma waar kandidaten die sollicitatiebrieven schrijven mee worstelen. Het 

analyseren van strategische manoeuvres  maakt vervolgens inzichtelijk hoe strategische 

manoeuvres oplossingen kunnen bieden voor het dilemma waar kandidaten voor gesteld 

staan. Eerst geef ik weer welke strategische keuzes een kandidaat kan maken met betrekking 

tot publieksaanpassing en daarna tot welke inhoudelijke keuzes dit kan leiden. Voor dit 

hoofdstuk gebruik ik vooral het recent door Van Eemeren gepubliceerde boek Strategic 

Manoeuvring in Argumentative Discourse (2010).  

En wanneer ik heb vastgesteld hoe een kandidaat zich aan kan passen aan het 

publiek en welke gevolgen dit heeft voor de argumentselectie, ga ik in het derde hoofdstuk 

in op de presentatiemiddelen die een kandidaat kan gebruiken om op publiek aangepaste, 
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inhoudelijke keuzes adequaat te formuleren. Om een beeld te schetsen van de verschillende 

presentatiemiddelen die kunnen worden gebruikt, gebruik ik behalve het reeds genoemde 

boek over strategisch manoeuvreren ook diverse artikelen en boeken over stijlfiguren. 

De conclusies die ik aan het eind van elk hoofdstuk trek, op basis van de literatuur die ik 

gebruik en de sollicitatiebrieven die ik heb bestudeerd, heb ik voorgelegd aan twee 

beoordelaars van sollicitatiebrieven: Hans Bodde, coach/trainer bij TWCA Arbeidsintegratie, 

die cliënten helpt bij het schrijven sollicitatiebrieven, en Niels Bolt, projectmanager van 

Briefopbestelling, een bedrijf dat sollicitatiebrieven in opdracht schrijft. Om aan te geven in 

hoeverre mijn theoretische inzichten zich verhouden tot met de visies van deze 

ervaringsdeskundigen, besluit ik elk hoofdstuk met adviezen die Bodde en Bolt hun 

cliënten/brievenschrijvers geven bij het schrijven van sollicitatiebrieven. 

 Op het derde hoofdstuk volgt de conclusie, waarin ik mijn onderzoeksvraag 

beantwoord en verschillende vervolgonderzoeken suggereer. Ik hoop met deze scriptie 

mensen die geïnteresseerd zijn in en/of zich bezighouden met argumentatietheorie te 

enthousiasmeren om één van deze vervolgonderzoeken op te pakken. Tot die tijd biedt deze 

scriptie sollicitanten in ieder geval inzicht in het dilemma waar zij als kandidaten voor gesteld 

staan en, wat nog veel belangrijker is, oplossingen die strategisch manoeuvreren hen kan 

bieden om een zo geslaagd mogelijke sollicitatiebrief te schrijven. Opdat elke kandidaat 

voortaan begrijpt hoe hij zich het beste uit kan drukken om door de werkgever de moeite 

waard gevonden te worden – met een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek als gevolg. 

 

  

   

 


