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ADORE 

Een goed begin van je brief bouw je op met de ADORE-formule.  

A = de aanleiding 

Het meest logische begin van een brief is het noemen van de aanleiding. Waarom schrijf je 
de brief? Wat je doet, is simpelweg meteen de aanleiding geven in plaats van deze apart in 
te leiden met het cliché. Wanneer je reageert op een brief kun je zinnen gebruiken als: 

• ‘U vroeg mij de voorwaarden uit te zoeken voor …’ 
• ‘U heeft telefonisch bezwaar gemaakt tegen …’ 
• ‘In een gesprek met onze account manager gaf u aan informatie te willen over …’ 

Ben je zelf initiatiefnemer van de correspondentie dan kun je beginnen met het vermelden 
van de aanleiding: 

• ‘Uit onze administratie is gebleken …’ 
• ‘Met ingang van 1 november 2002 worden onze tarieven gewijzigd …’ 
• ‘Vorige week heb ik bij u … besteld.’ 

D = het doel 

Als het gaat om de aandacht van de lezer is er een groot verschil tussen post op verzoek (de 
lezer heeft iets gevraagd en wil een reactie) en ongevraagde post (bijvoorbeeld een 
verkoopbrief). Als het initiatief voor de briefwisseling van jou uitgaat (ongevraagde post), zul 
je de lezer snel duidelijk moeten maken wat de bedoeling is van de brief. Hoe langer de lezer 
daarover in het ongewisse blijft, des te groter de kans dat hij/zij de brief half gelezen opzij 
legt. Je kunt verschillende doelen met je brief willen bereiken: de lezer informeren over iets, 
overtuigen van iets, zijn interesse wekken voor iets. 

O = het onderwerp  

In de clichébeginzin wordt het onderwerp van de brief vaak niet duidelijk. Veel lezers slaan 
dan ook de eerste zin over en beginnen pas bij de tweede zin geconcentreerd te lezen. Daar 
krijgen ze pas informatie. Zorg er dus voor dat snel duidelijk wordt gemaakt waar de brief 
over gaat: Over wat wordt de lezer geïnformeerd? Waarvan wordt hij overtuigd? Waarvoor 
wordt zijn interesse gevraagd? 

R = de relatie 

E = Expressie 

De relatie die de schrijver met de ontvanger van de brief heeft. Daarbij hoort ook een stukje 
eigen Expressie. Iets persoonlijks in de tekst leggen en laten zien hoe je over de ander 
denkt, zijn persoonlijke aspecten die vaak een beetje vergeten worden. Dat is jammer want 
uit het oogpunt van klantvriendelijkheid is het belangrijk te laten zien dat je een goede 
relatie met de lezer nastreeft. 

• ‘Hartelijk dank voor uw opdracht voor het leveren van ...’ 
• ‘Graag maken wij gebruik van uw aanbod om ...' 
• ‘Wij stellen het zeer op prijs dat ...' 
• ‘Vriendelijk dank voor uw belangstelling ...' 

 


