
BIJLAGE: Hoe schrijf je je in bij VDAB? 
 
Je kan je op verschillende manieren inschrijven:  
 

1. Bij voorkeur online via de QR-code hieronder of via de ‘Schrijf je in’-knop op www.vdab.be. Let op: het 
is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende. 

 
 

2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-
bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de 
verplichting en wetswijziging! 

 

3. Via een werkwinkel van VDAB: www.vdab.be/contact. Breng deze brief mee. 
 
Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven 

 Ga dan steeds naar een VDAB kantoor: www.vdab.be/contact  
 Breng deze brief, je identiteitskaart en je verblijfsdocumenten mee. 

 
Wat kan VDAB voor je doen na je inschrijving? 
VDAB wil iedereen een kans geven op een zinvolle en duurzame loopbaan. Werk biedt structuur, eigenwaarde 
en betrokkenheid in een altijd bewegende maatschappij. Daarom wil VDAB jou ondersteunen in jouw zoektocht 
naar werk.  
 

Vacatures  
VDAB bezorgt je vacatures (al meteen van bij de start of later in je traject). Daarmee wil VDAB je helpen in je 
zoektocht naar werk.  
 
Tewerkstellingspremies 
VDAB onderzoekt met jou of je in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingspremies. 
 
Opleiding 
Om je kansen op werk te vergroten, kun je kosteloos opleidingen volgen. Bovendien geniet je van een aantal 
financiële voordelen. Ook biedt VDAB taalcursussen aan als je nog niet zo goed Nederlands spreekt  
 
Gelijke kansen 
Je hebt recht op gelijke kansen: VDAB is er voor iedereen. Bij VDAB ben je in goede handen, VDAB gelooft dat 
iedereen kan slagen.  
 
Privacy 
Je hebt recht op privacy. Als je ingeschreven bent bij VDAB, gebruikt VDAB je gegevens om je zo goed 
mogelijk te helpen in je zoektocht naar werk. Je kan die gegevens altijd bekijken en aanpassen. Het is ook 
belangrijk te weten dat VDAB je gegevens niet zomaar gebruikt: VDAB gaat vertrouwelijk om met jouw 
gegevens, ook de medische. Meer info vind je in de privacyverklaring van VDAB. 

 

 

 


