
Zoek je naar werk? Dan kom je deze namen regelmatig tegen. Maar wie doet wat?

Wat doen VDAB en Actiris?

In Vlaanderen is er de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding). Die helpt je om werk te vinden door:

Wil je hulp, advies of coaching van de VDAB? Dan moet je ingeschreven zijn als

werkzoekende. Kom meer te weten over je inschrijving als werkzoekende.

Dit gebeurt er eens je ingeschreven bent.

In Brussel doet Actiris deze zaken.

Video: wat is de VDAB?

(Deze video bestaat ook in andere talen!)

Video: wat is Actiris?

(Deze video bestaat ook in andere talen!)

Wat doet RVA?

De RVA is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Ben je ingeschreven als werkzoekende? Dan bepaalt de RVA of je recht hebt op een

uitkering. En ook hoe groot die is.

De werkloosheidsuitkeringen worden betaald door uitbetalingsinstellingen: de

vakbonden of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Wat doen vakbonden en de Hulpkas voor
werkloosheidsuitkeringen?

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en de vakbonden zijn

uitbetalingsinstellingen. Heb je recht op een uitkering? Dan storten zij dat op jouw

rekening. Zij regelen dat met de RVA.

Een vakbond onderhandelt ook over de werkomstandigheden. En meer in het

algemeen over de rechten en plichten van werknemers.

Wordt je lid van een vakbond? Dan kan je er terecht voor advies. Ze verdedigen

dan ook je belangen. Bijvoorbeeld wanneer je ontslagen wordt.

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door VDAB 16-24 jaar

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VDAB, ACTIRIS, RVA EN

DE UITBETALINGS-INSTELLINGEN?

hun jobsite met duizenden jobs en handige online tools•

opleidingen•

je te begeleiden in je zoektocht•

PRAAT EROVER

Bel met VDAB

Gratis op 0800 30 700. Ma-vrij:
8-19u

https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school
https://www.vdab.be/na-inschrijving/pas-van-school
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/byebyeschool/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFYuH9RHUJLdJM-9Udo4bFL77rMZZ5R
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcSMvlXPVBI3FbYsQtIHuLVNUT8cySAat
https://www.hvw.fgov.be/nl
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
tel:0800 30 700


De vakbonden zijn:
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de socialistische vakbond, ABVV•

de liberale vakbond, ACLVB•

de christelijke vakbond, ACV•

https://abvv-jongeren.be/
https://www.freezbe.be/
https://www.hetacv.be/je-rechten/jong-acv

