
Proficiat, afgestudeerd! Dat diploma is al binnen, nu nog werk vinden!

VDAB (Vlaanderen) en Actiris (Brussel) moeten dat voor jou net iets gemakkelijker

maken. Je schrijft je dus best bij hen in als werkzoekende:

Dan begint -onder bepaalde voorwaarden- jouw beroepsinschakelingstijd te

lopen. De beroepsinschakelingstijd is de periode die je als schoolverlater moet

doorlopen voor je recht hebt op een uitkering. Werk je deeltijds? Schrijf je in bij

VDAB als 'Ik werk deeltijds en zit in mijn beroepsinschakelingstijd'. Dan loopt je

beroepsinschakelingstijd volledig verder.

Schrijf je ten laatste in op 9 augustus, dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen

vanaf 1 augustus of op het moment dat je stopt met studeren of je diploma hebt. Als

schoolverlater kan nog jobstudent zijn in de maanden juli, augustus en september.

Ingeschreven zijn bij VDAB heeft nog zo zijn voordelen:

Wil je je niet inschrijven bij VDAB? Dat hoeft niet. Maar dan krijg je ook geen

uitkering. Meld je dan wel aan bij een vakbond of Hulpkas en maak je kenbaar als

'werkloze'. Zo behoud je je recht op bepaalde verzekeringen zoals de

ziekteverzekering.

Schrijf je weer uit als werkzoekende als je:

Denk eraan je meteen terug in te schrijven als je weer werkzoekende bent.

Bel met VDAB

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

16-24 jaar

AFGESTUDEERD! WAT MOET IK DOEN?

VDAB (Vlaanderen): online of telefonisch•

Actiris (Brussel): online of telefonisch•

krijg jobaanbiedingen op jouw maat (als je dossier volledig is ingevuld)•

volg gratis een opleiding of leer solliciteren•

krijg korting bij de NMBS wanneer je met de trein naar een sollicitatiegesprek

gaat. Vergeet wel niet langs de VDAB te gaan voor de nodige documenten.

•

heb je onder bepaalde voorwaarden nog een jaar lang recht op je

Groeipakket of kinderbijslag.

•

Voltijds werk gevonden hebt•

Soms word je dan vanzelf uitgeschreven, maar controleer dat best nog

eens.

•

Werk je deeltijds? Schrijf je dan in als 'Ik werk deeltijds en zit in mijn

beroepsinschakelingstijd'.

•

Meer info voor Vlaanderen en Brussel•

Je studies hervat•

Je vakantie neemt en dus een tijd niet naar werk zoekt of beschikbaar bent•

Schrijf je na je vakantie dan meteen weer in.•

Lange tijd ziek bent en dus niet kunt werken, want dan ben je

"arbeidsongeschikt"

•

'Lange tijd' is bijvoorbeeld een maand.•

PRAAT EROVER

https://admin.watwat.be/werk/beroepsinschakelings-tijd-wat-dat
tel:0800 30 700
https://www.vdab.be/wegwijs/inschrijving1.shtml#hoe
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/byebyeschool
https://admin.watwat.be/werk/beroepsinschakelings-tijd-wat-dat
https://www.vdab.be/uitschrijven#deeltijds
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/wie-en-wanneer-inschrijven/
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