De zakenbrief
De zakenbrieven worden geschreven uit naam van een bedrijf. Dergelijke brieven hebben
een zekere officiële status. Denk maar aan sollicitatiebrieven, stageverzoeken, verzoeken
om informatie en klachtenbrieven.

Voordelen van brieven
Het schrijven van brieven wordt, zeker in het bedrijfsleven, veelgebruikt door particulieren en
bedrijven. Daar zijn dan ook goede redenen voor. Vijf voordelen van brieven boven de
telefoon.
1. Een brief heeft status. Brieven die correct zijn opgesteld krijgen aandacht. In de
meeste bedrijven worden brieven geadministreerd en beantwoord.
2. Een brief kan gegevens en afspraken helder vastleggen.
3. Een brief heeft juridische waarde.
4. Een brief kan een moeilijke boodschap weloverwogen presenteren.
5. Een brief kan een groot aantal mensen tegelijk bereiken.

Vormgeving
De meest gebruikelijke indeling is de Amerikaanse blokindeling.
•

Er is een vaste volgorde van onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en
datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, brieftekst, afsluiting en ondertekening en de
bijlagen

•

De alinea's worden door een witregel gescheiden.

Vaste onderdelen van de brief
Een brief bestaat uit zeven onderdelen, met als extra onderdeel een bijlage en dergelijke:
1. Briefhoofd
3. Geadresseerde
2. Plaats en datum
4. Kenmerken en onderwerp
5. Aanhef
6.Tekstblok met inleidende alinea, kern (de boodschap of probleemstelling) en
afsluitende alinea
7. Afsluiting en ondertekening
8. Bijlage

Indeling volgens het blokmodel
De meeste zakenbrieven hebben meer dan zeven onderdelen, zoals in onderstaand schema
is te zien. Tussen de vaste onderdelen plaats je witregels.
Een uitgewerkt voorbeeld staat hieronder.
Naambedrijf/afzender
1.

Briefhoofd

Adres
POSTCODE WOONPLAATS

2.

Geadresseerde

Naam bedrijf/geadresseerde
Adres
POSTCODE WOONPLAATS

3.

Plaats, datum

Plaatsnaam, datum (voluit)
Code die de lezer in zijn brief heeft gebruikt.
De code bestaat uit letters en cijfers die aanduiden:
van wie de brief afkomstig is;
eventueel van welke afdeling;
wie hem getypt heeft;
wie de kopie opgeborgen heeft.

4.

Uw kenmerk

5.

Ons kenmerk

Eigen code

6.

Referteregel

Betreft: (onderwerp van de brief)

7.

Aanhef

Geachte heer, mevrouw,

8.

Tekstblokken

a. De aanleiding: introductie onderwerp
b. De kwestie: wat is er aan de hand?
c. De actie: verzoek, opdracht, aansporing
Hoogachtend/ Met vriendelijke groet,
Naam bedrijf/ Namens de directie

9.

Slotformule en
ondertekening

Handtekening
Naam van de officiële ondertekenaar
Functie

10. Bijlage(n)

Aard van de bijlage(n)

