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Hoe schrijf je een open sollicitatiebrief? Soms lijkt een bedrijf erg leuk om voor te werken. Helaas
staan er niet altijd vacatures open. In zo’n geval kun je open solliciteren. Een open sollicitatie
kost iets meer moeite, omdat je zelf onderzoek moet doen naar wat de werkgever belangrijk vindt.
Anderzijds kan die moeite het dubbel en dwars waard zijn. Lees hier hoe je een open sollicitatiebrief kunt schrijven en hoe je hier vervolgens mee omgaat.

Tips voor een open sollicitatiebrief
Zoek andere vacatures van die werkgever
Zoek binnen de andere vacatures of je overeenkomsten kunt vinden. Zijn er eigenschappen die de
werkgever schijnbaar belangrijk vindt? Noteer deze voor jezelf. Zoek via zoekmachines ook naar
oude vacatures van het bedrijf. Je hebt kans dat er in de archieven van de zoekmachine nog een
oude vacaturetekst staat die aansluit op jouw profiel.
Onderzoek de werkgever
Doe grondig onderzoek naar de werkgever. Spit hun hele website door en kijk of ze misschien in
het nieuws zijn geweest. Zoek ook via Google en filter op berichten van het afgelopen jaar. Krantensites kunnen ook nuttige informatie voor je hebben. Vergeet niet jouw vakgebied te onderzoeken.
Zijn daar op dit moment problemen die jij zou kunnen oplossen?
Maak een analyse
Als voorbereiding op je open sollicitatiebrief, ga je een analyse maken. Dit doe je aan de hand van
de informatie die je verzameld hebt.
•
Wat trekt je aan bij deze werkgever?
•
Wat is de cultuur van deze werkgever, en pas jij daarbij?
•
Welke eigenschappen zoekt deze werkgever, en hoe beantwoord jij daaraan?
•
Wat voor actualiteit speelt er eventueel waardoor de werkgever jou nodig heeft?
•
Aan welke contactpersoon moet je je brief (of mail) richten?
Gebruik je onderzoek in de open sollicitatiebrief
Laat nu in de brief zien dat je de werkgever en jouw vakgebied goed kent. Vertel waarom je zo graag
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bij deze werkgever wilt werken. Maak gebruik van de opbouw van een normale sollicitatiebrief. Pas
ook je cv aan op dit bedrijf. Denk hierbij aan trainingen die aansluiten bij het werk binnen die organisatie. Of heb je misschien projecten gedaan bij een eerdere werkgever die aansluiten op het vakgebied van dit bedrijf?
De voordelen van een open sollicitatie
•
Je laat zien dat je zeer gemotiveerd bent om bij deze werkgever te willen werken.
•
Je hebt geen concurrentie van andere sollicitanten; jouw brief valt dus extra op.
•
De werkgever kan je cv bewaren als er op dat moment geen belangstelling is.Nabellen
Een open sollicitatie leent zich er goed voor om na te bellen. Als er een vacature is, is het voor de
werkgever vaak niet te doen om iedereen te woord te staan vanwege de vele reacties. Maar bij een
open sollicitatie kun je jezelf juist actief opstellen door contact op te nemen. Kondig dit aan in de
afsluiting van je brief.

