PROJECTFICHE

Focus op Talent : Werken met de VDAB-tools
Situering

Vakbonden ondersteunen VDAB in deze module door werkzoekenden van alle lee ijden de nodige
competen es aan te leren om aan de slag te gaan met de digitale tools van VDAB. Deze
basismodule ‘Werken met de VDAB-tools’ bestaat uit een info- en doesessie. Twee sessies van elk 3u.
De module wordt op Vlaams niveau aangeboden door ACV, ACLVB, ABVV.
Het aanbod is afgesproken met WSE/Kabinet/Vakbonden voor een toeleiding van 7.000 koppen voor
het werkjaar 2018 en deze overeenkomst loopt tot eind 2019.
Dit betre een uitbreiding naar alle leeftijden van het vroegere aanbod van gelijkaardige sessies aan
55-plussers door de vakbonden.
De deelnemers:
● Kunnen voldoende werken met een computer (computer aanze en, muis hanteren, e-mails
kunnen versturen)
● Hebben voldoende mondelinge/ schri elijke taalvaardigheid (moeten in staat zijn om de taal van
Mijn Loopbaan te gebruiken)
● Zi en niet in een tender
● Kunnen onvoldoende met de VDAB-tools werken of kennen onvoldoende de VDAB-tools of
bezi en niet de juiste a tudes en zien het belang niet in om met de VDAB-tools aan de slag te
gaan.
Procedure en registra e in Mijn Loopbaan en in het evenementensysteem.

Registratie in Mijn Loopbaan

is niet van toepassing voor de vakbond – hebben geen toegang tot de dossiers
de VDAB/GTB bemiddelaar verwijst de klant door hem in te schrijven in de gepaste module via de
inschrijfmodule voor de consulent. Hij noteert in MLB een opdracht ‘Werken met de VDAB-tools’ en
noteert hierin datum/loca e/uur zodat de klant een geprint/gemaild afsprakenblad krijgt met alle
info. De bemiddelaar vindt de registra e-afspraken op intranet (trefwoord aanbod digitaal
basisvaardigen).

Registratie in het evenementensysteem

Beheer
De vakbond registreert in het evenementensysteem de data waarop de modules “Werken met de
VDAB-tools” doorgaan. Alle info werd in de handleiding hieronder gebundeld. De vakbonden vullen
hun data minimaal 2 maand vooruit aan in het evenementensysteem zodat de VDAB/GTB
bemiddelaar kan inboeken.
Beheer loca e en data (door de ‘beheerders’ bij de vakbond) : klik hier
Inschrijfmodule voor de consulent bij de vakbond (èn VDAB/GTB)
Opmerking: de vakbonden kunnen ook eigen mensen rechtstreeks in de juiste module inschrijven
Link inschrijfmodule : klik hier
Inschrijfmodule: zie onderstaand scherm. Keuze obv de diverse tags (gewoon keuze aanvinken)
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De handleiding voor het invullen van het evenementensysteem vind je hier:
h ps://docs.google.com/document/d/1pWjqB8laiFfWAM40i5kGax7-hLIjyQofViNu3WoYJ7I/edit (zie
pdf)
Gebruik ze om je nieuwe data voor de komende maanden in te vullen.

Registratie via XML-upload

Op basis van de gegevens van de organisa e, werd er een samenwerkingsakkoord ‘ESF-rapportering’
toegevoegd in ‘Mijn VDAB’. Je kan als administrator nu één of meerdere gebruikers toegang geven tot
de func e ‘opladen’.
Via het oplaadbestand wordt voor de deelnemers aan het project automa sch een registra e
uitgevoerd in Mijn loopbaan (MLP). Een medewerker van de vakbond laadt 2-wekelijks het
XML-bestand op met de gegevens van de deelnemers.
Als gebruiker log je eerst in op ‘Mijn VDAB’ met je persoonlijke login.
In de rubriek ‘Mijn Opleidingen’ zie je een link ‘Opladen gegevens voor VDAB- of ESF- projecten’ (zie
a eelding).

Op deze pagina staat meer uitleg over het werken met deze tool, het oplaadsjabloon
‘checkwerknemer_jjj_mm_dd’, en het registratiedocument voor de deelnemers.
Controleer al jd of je de laatste gepubliceerde versie van het oplaadsjabloon gebruikt
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Specifieke afspraken voor het aanvullen van het sjabloon:
Neem voor elke actie een nieuw sjabloon! Eén sjabloon voor DIGIDO en één voor
DIGINF.
Neem voor iedere oplading een nieuw sjabloon!
Het rijksregisternummer
De naam
De voornaam
Geslacht
Straatnaam
Huisnr
Busnr
Postcode
Landcode
Datum ac e
Studieniveau
Opleidingscode

Resultaatscode

Lengte = 11 cijfers. GEEN spa es of andere tekens !
Gewoon invullen
Max 20 karakters
Enkel één van deze waarden : m of M, of v of V
Min 1 karakter
Min 1 karakter
Op oneel
1234
BE
dd/mm/yyyy
Keuze uit:
KG of kg
MG of mg
LG of lg
Blanco laten
Keuze uit:
Voor DIGIDO
0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F
1A, 1B, 1C, D, 1E, 1F
Voor DIGINF
0W, 0X, 0Y, 0Z
1W, 1X, 1Y, 1Z

Naam XML-bestand:
je ondernemingsnummer
de referen e van het project
Beide delen verbind je met een ‘underscore’-teken (_) en dan ‘underscore’ met de naam van de
vakbond.
1
Voorbeeld: 0851778378_DIGINF_ABVV.XML
Registratiegegevens

Organisa e
ABVV
ACLVB
ACV

Ondernemingsnr
0851.778.378
0461.049.710
0923.971.718

Referen e van het project
DIGINF/DIGIDO
DIGINF/DIGIDO
DIGINF/DIGIDO

Privacy:
Het is belangrijk dat de deelnemers uitdrukkelijk toestemming geven aan het departemente WSE,
aan jou als promotor en aan de VDAB om hun gegevens te verwerken. Deze toestemming laat je
registreren via het algemeen registratiedocument (beschikbaar op de pagina).
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A ankelijk van je systeeminstellingen wordt de extensie (.XML) van het bestand al dan niet getoond. Bij het aanpassen van de
bestandsnaam dien je ervoor te zorgen dat deze extensie ongewijzigd blijft. Indien je dit doet via het ‘opslaan als’ venster
kunnen hierbij geen problemen optreden.
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Contactpersonen
Veerle.desu er@vdab.be (Strategisch accountmanager Rela ebeheer vakbonden)
Suzy.bressinck@vdab.be (AMC-team)
Isabelle.dewilde@vdab.be (technische issues evenementensysteem Google Team)
michael.mestdagh@vdab.be (technische issues oplaadsysteem)
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