
Wat na mijn
inschrijving

bij VDAB

Je hebt je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende om je beroepsin-
schakelingstijd te starten.

Beroepsinschakelingstijd
Je beroepsinschakelingstijd is een wachttijd van een jaar die je doorloopt voor je een 

inschakelingsuitkering kan aanvragen.

Als je in je beroepsinschakelingstijd zit heb je plichten. We evalueren in de zesde en 

elfde maand van je beroepsinschakelingstijd of je deze plichten naleeft. 

Leef je ze niet na, dan heeft dit een invloed op je uitkering.

Opdrachten
Aan de slag! In Mijn loopbaan krijg je een heleboel tips en opdrachten die je 

helpen in je zoektocht naar werk. 

Zo moet je bijvoorbeeld een goed cv opstellen, interessante vacatures 

bewaren, bijhouden naar welke jobs je solliciteert...   

Deze opdrachten zijn verplicht en je hebt een maand om ze af te werken.

Ben je na die maand nog steeds op zoek naar werk, dan vragen we je om 

ons te bellen op een moment dat past voor jou.

Wil je ons al eerder contacteren? Geen probleem natuurlijk.



Langsgaan bij een bemiddelaar
Uit het gesprek bleek dat je zoektocht naar werk moeilijk loopt of dat 

je geen diploma hoger onderwijs hebt. Daarom leggen we een afspraak 

vast met een bemiddelaar in je buurt.

Zelf verder zoeken 
naar werk
Uit het gesprek bleek dat je zoektocht 

naar werk prima loopt. Goed zo. We 

bezorgen je regelmatig nieuwe 

opdrachten die je helpen om een 

geschikte job te vinden.



Wil je meer info?

Surf naar vdab.be

Bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

Chat met een van onze medewerkers op vdab.be
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Oplossingen bekijken
Samen met je bemiddelaar bespreek je de problemen die je ondervindt in 

je zoektocht naar werk en bekijk je de mogelijke oplossingen.

Bijvoorbeeld:

• Sollicitatiebegeleiding.

• Hulp om uit te zoeken welke job je wil en kan.

• Een opleiding om je bij te scholen.

• Leren op de werkvloer. Job gevonden
Heb je een job gevonden? Proficiat!

Is het een voltijdse job? Dan hoef je ons niet 

te laten weten dat je werk hebt gevonden. We 

schrijven je automatisch uit. 

Is het een deeltijdse job of een uitzendjob? 

Bekijk dan op onze site wat je moet doen.

Veel succes!


