
Eerste stappen op de arbeidsmarkt

Afstudeerbeurs 28/03/2022, 14u00

1



2

Inhoud
De website

Uitkering

Rechten en plichten

 PraktischWeetjes 

Tips & tricks



3

www.vdab.be

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding
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Website 
Een deelsite voor jongeren op www.vdab.be

Een greep uit het aanbod

● Inschrijven als werkzoekende
○ Start beroepsinschakelingstijd

○ Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen

○ Inschrijven telefonisch (0800 30 700) of via de website 

● Oriënteren
○ Welke jobs op basis van competenties

○ Welke jobs op basis van interesses

● Vind een job
○ Grote Vlaamse jobdatabank

● Sollicitatietips
○ CV, brief, ervaring, netwerk, enz.

https://www.vdab.be/jongeren
http://www.vdab.be
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Uitkering

Beroepsinschakelingstijd (BIT), 
inschakelingsuitkering en gewone 
werkloosheidsuitkering
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Algemeen 
Verschillende vormen van uitkering: 

● Inschakelingsuitkering: 
○ Op basis van studies

○ Recht voor 36 maand (eventueel nadien 

beschermingsstatuut)

● Werkloosheidsuitkering: 
○ Op basis van tewerkstelling

■ bv. 312 dagen gedurende de 21 maand voorafgaand 

aan de uitkeringsaanvraag

○ Onbepaald qua duurtijd (rechten en plichten)

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31
https://www.vdab.be/rechtenenplichten.shtml


BIT
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Na het doorlopen van een beroepsinschakelingstijd (BIT) heb je 

mogelijk recht op een beroepsinschakelingsuitkering.

3 voorwaarden:

1. Je hebt rechtopenende studies voltooid

2. Je bent 310 dagen ingeschreven als werkzoekende bij VDAB 

(zondagen niet inbegrepen) en je hebt actief naar werk gezocht

3. Je hebt 2 positieve evaluaties op je werkzoekgedrag (evaluaties 

gepland in de 6de en de 11de maand, daarna om de 3 maand)

Opgelet: 

● Je kunt je pas inschrijven als schoolverlater als je studies 

voltooid zijn.

● Je BIT moet doorlopen zijn vóór je 25ste verjaardag.
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Rechten en plichten

Als je werkzoekend bent, heb je naast rechten 
ook plichten
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Rechten en 
plichten

Rechten 

● Jobsuggesties

● Tewerkstellingsmaatregelen

● Gratis opleiding

● Gelijke kansen en privacy

Plichten 

● Actief naar werk zoeken

● Afspraken nakomen binnen onze begeleiding en meewerken

● Bereikbaar zijn en communicatie opvolgen



10

Weetjes …

Handige informatie om in het achterhoofd te 
houden en om gebruik van te maken.
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Wist je dat...
… VDAB iets voor jou kan betekenen gedurende je volledige 

loopbaan? 

Wij hebben aanbod voor zowel werkzoekenden, werknemers, 

werkgevers.

… VDAB je ook kan ondersteunen als je ondernemer wil worden?

https://www.vdab.be/ondernemer-worden

… de B in VDAB staat voor beroepsopleiding? 

VDAB organiseert zelf of erkent honderden beroepsopleidingen
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Wist je dat...
… je gratis met de trein naar een sollicitatie kunt reizen? 

https://www.vdab.be/mobiliteit

… je mogelijk in aanmerking komt voor 4 weken betaalde 

jeugdvakantie nadat je afstudeert? 

https://www.vdab.be/jeugdvakantie

...VDAB je een duwtje in de rug geeft via een vorm van 

werkplekleren?

Om ervaring op te doen en te leren in een onderneming 

bestaan bijvoorbeeld de Individuele beroepsopleiding (IBO) of 

een beroepsinlevingsstage (BIS)
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Tips & tricks

Wat je kan helpen om snel aan de slag te 
gaan.



14

Tips 
● Solliciteer breed

● Wees creatief en kijk voorbij de grenzen van je diploma

● Geef niet op

● Bouw aan je netwerk

● Bekijk je sollicitatiegedrag kritisch en vraag feedback

● Maak naast een plan A ook een plan B, C, enz

● Verlies je doel niet uit het oog, ook al doe je tijdelijk iets anders

● Grijp elke kans om werkervaring op te doen

● Zorg voor een professionele online identiteit (voicemail, e-mail, 

facebook, enz.)

● VDAB geeft geen werk, maar wij bieden wel ondersteuning, 

advies en begeleiding

Succes! 
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Vragen?

Frank Schockaert

frank.schockaert@vdab.be

mailto:frank.schockaert@vdab.be

