
HOE SCHRIJF IK ME IN ALS 
WERKZOEKENDE OP VDAB.BE? 



Klik op ‘Schrijf je in als werkzoekende’. 2



Klik op ‘Start inschrijving’. 3



Vul je rijksregisternummer en e-mailadres 
in. 4



Je ontvangt een e-mail om je e-mailadres te 
bevestigen. Klik op de link in de e-mail. 5



6

Vul je persoonlijke gegevens  aan: 
● Is je contactadres niet 

hetzelfde als je officiële 
adres? Geef dan je 
contactadres in.  

● Vul je gsm- of 
telefoonnummer in. 

● Kies bij ‘inschrijven bij VDAB 
als werkzoekende’ voor ‘ja’. 
Als je een 
werkloosheidsuitkering 
aanvraagt of pas van school 
komt, moet je je inschrijven 
als werkzoekende bij VDAB. 
Heb je geen recht op een 
uitkering, maar wil je 
begeleiding krijgen van VDAB 
in je zoektocht naar werk? 
Schrijf je dan ook in als 
werkzoekende en contacteer 
VDAB nadien. 
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Stap 1: verduidelijk  je werksituatie.
● Kies voor ‘Ik ben werkloos - 

geen schoolverlater’ als je een 
werkloosheidsuitkering 
aanvraagt. 

● Kies voor ‘Ik heb mijn studies 
dit schooljaar 
beëindigd/stopgezet’ als je pas 
van school komt. 

● Bevind je je in een andere 
werksituatie, kies dan de 
situatie die op jou van 
toepassing is. 
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Stap 2: geef je studie in. Dit is 
belangrijk. Als we je diploma 
kennen, kunnen we je gepaste 
jobsuggesties tonen. 
● Vind je de exacte naam van je 

studie niet terug? Kies een 
opleiding die erbij aansluit.

● Je kan deze gegevens na je 
inschrijving aanvullen of 
wijzigen in je account.
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Stap 3: geef je talenkennis in.  
● Duid het niveau van je 

talenkennis aan. 
● Geef aan wat je moedertaal is. 
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Stap 4: duid je rijbewijs aan en laat 
weten of je een wagen hebt die je 
kan gebruiken voor het werk. 
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Stap 5: geef in welke job je wil 
doen. Als we dit weten, kunnen we 
je gepaste jobsuggesties tonen.  
● Geef bij job een titel in, het 

systeem doet je suggesties. 
● Geef aan hoeveel ervaring je 

hebt in deze job. 
● Duid aan wanneer je wil 

werken. 
● Na je inschrijving, kan je in je 

account de regio aanpassen 
en kan je extra jobs 
toevoegen die je wil 
uitoefenen.    
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Scoor de competenties die bij je 
gewenste job horen. Zo kunnen we 
je gepaste jobsuggesties tonen. 

Heb je hiervoor geen tijd, sla dan 
deze stap over. Je kan dit later in je 
account aanvullen. 
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Stap 6: hier vind je het overzicht 
van de gegevens die je invulde.  

Je kan:
● je gegevens later in je account 

aanvullen of aanpassen. 
● je cv publiceren in de 

cv-databank van VDAB. Zo 
geef je werkgevers toegang 
tot je gegevens en kunnen zij 
je jobsuggesties sturen. 

● je cv naar partners van VDAB 
sturen. Zo kunnen 
uitzendkantoren, werving- en 
selectiekantoren en jobsites je 
contacteren voor jobs. 

● je cv verspreiden binnen 
Europa. 
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Stap 7: duid de onderwerpen aan 
waarover je tips wil ontvangen in je 
account.
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Stap 8: je bent ingeschreven.
● Je kan doorklikken naar je 

account. 
● In je account vind je je 

inschrijvingsbewijs als 
werkzoekende. 

● Schreef je je in om een 
werkloosheidsuitkering aan te 
vragen of omdat je pas van 
school komt, dan vind je 
opdrachten in je account die 
je tegen een bepaalde datum 
moet doen.    



Heb je vragen of wil je meer info? 

Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of 
chat met een van onze medewerkers op vdab.be. 


