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Gedaan
met
studeren?

Ik schrijf mij
in als werkzoekende
Ik ben geen student meer en ik zoek werk.
Ik woon in het Brusselse Gewest.
Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende
bij ACTIRIS.
Dit is zeer belangrijk, omdat je, door je onder bepaalde
voorwaarden in te schrijven, bepaalde rechten verkrijgt
en behoudt op het vlak van sociale zekerheid
(kinderbijslag, ziekenfonds, wachtuitkering of leefloon).
Schrijf je dus in, ook al heb je een job in het vooruitzicht.

Welkom bij ACTIRIS !
Dankzij je inschrijving kan je gebruik maken van al
onze diensten. Zo kan je samen met een consulent
je beroepsproject bepalen. Dezelfde consulent zal jou
begeleiden tijdens je volledige zoektocht naar werk.
Natuurlijk krijg je toegang tot alle werkaanbiedingen
en informatie en geven we je tips om je beroepsloopbaan
te starten.

Wanneer schrijf ik mij in ?
- uiterlijk de dag na het effectieve einde van je studies
- de dag volgend op het stopzetten van je studies.

Hoe schrijf ik mij in ?
> Voor jou is er Mijn ACTIRIS !
Via Mijn ACTIRIS kan je je inschrijven en online
je dossier beheren.
Surf naar www.actiris.be
en klik in de rubriek “werkzoekende” op “Mijn ACTIRIS”.
> Mijn ACTIRIS spreekt je aan maar je hebt geen
internetaansluiting? Geen probleem.
Gebruik dan gewoon de computers die in onze agentschappen
ter beschikking staan.
> Het internet is jouw ding niet?
Je kunt altijd terecht bij één van onze consulenten
om je in te schrijven.

Heb ik recht
op uitkeringen ?
Zodra je bent ingeschreven, kan jouw zoektocht
naar werk beginnen.
ACTIRIS zal je een indicatie geven over de vermoedelijke
einddatum van je wachttijd.
Heb je na deze periode nog geen werk gevonden, dan
moet je je als werkzoekende inschrijven, en een wachtuitkering
aanvragen bij een uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond).
Indien je tijdens je studies hebt gewerkt, moet je deze aanvraag
reeds indienen 3 maanden vóór de vermoedelijke
einddatum van je wachttijd.
Deze kan namelijk onder bepaalde voorwaarden
verminderd worden (max. 78 dagen)
[Meer info]
Raadpleeg de website www.rva.be.
Ga naar de rubriek “Documentatie”,
“Publicaties”, “wegwijs in
de werkloosheidswetgeving”

Heb ik recht
op kinderbijslag ?
Ja, onder bepaalde voorwaarden en gedurende een periode
van maximum 270 dagen na je studies behoud je het recht
op kinderbijslag.
Deze termijn wordt ingekort indien je wachtuitkeringen
geniet, een maandinkomen ontvangt dat hoger is dan het
toegestane plafond of de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Wanneer sluit ik mij
aan bij een ziekenfonds ?
Zodra je wachtuitkeringen ontvangt, je werk hebt gevonden
of je de leeftijd van 25 jaar bereikt, moet je als volwaardig
lid aansluiten bij een ziekenfonds.
Vanaf dat moment ben je immers niet meer ten laste
van je ouders.
[Meer info]
Raadpleeg de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
(www.hziv.be) of een van de neutrale, christelijke, liberale,
socialistische of onafhankelijke ziekenfondsen.

Vind een job
met ACTIRIS !
Een job vinden is niet altijd eenvoudig.
Reden te meer om je zoektocht goed voor te bereiden
en bepaalde technieken goed onder de knie te hebben.
Onderneem zoveel mogelijk acties en verhoog zo
je kansen op een job.

Wat is mijn beroepsproject ?
Wat wil ik doen? Heb ik een duidelijk beeld van het beroep
dat ik wil uitoefenen? Beschik ik over de nodige kennis
en opleiding?
Het is belangrijk om goed je beroepsproject te bepalen,
wil je op een doeltreffende manier werk zoeken.
ACTIRIS kan je helpen bij de verduidelijking
en verwezenlijking van je beroepsproject.
[Meer info]
Ga langs bij een ACTIRIS - agentschap in je gemeente

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
de beroepsopleidingen voor de Nederlandstaligen
hoofdzakelijk door de VDAB, Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(www.vdab.be) georganiseerd en voor de Franstaligen
door Bruxelles Formation (www.bruxellesformation.be).

Hoe een job zoeken ?
Je weet niet hoe je een werkgever moet contacteren
of een cv of motivatiebrief moet opstellen?
Je weet niet goed hoe je een sollicitatiegesprek
moet voorbereiden?
ACTIRIS kan je hierbij helpen.
De consulenten van de dienst Begeleiding
Actief Zoeken naar Werk maken je tijdens individuele
of groepsessies vertrouwd met sollicitatietechnieken.
[Meer info]
Maak een afspraak met een consulent
op het secretariaat van de dienst Begeleiding AZW:
Kiekenmarkt 7, 1000 Brussel
2de verdieping - lokaal 208
via tel. 02.505 77 50

Je kunt eveneens langsgaan
bij een partner van ACTIRIS.
De verschillende contactgegevens
van het Netwerk Actief Zoeken naar Werk
vind je terug via www.actiris.be

Spontaan solliciteren
De werkaanbiedingen die in de media verschijnen zijn
slechts het topje van de ijsberg. Aarzel niet om naar
ondernemingen waar je zou willen werken je kandidatuur
te sturen.
Zij houden je gegevens vaak bij om een wervingsreserve
aan te leggen. Bovendien getuigt een spontane sollicitatie
van een dynamiek die werkgevers erg waarderen.

Werken in het buitenland,
iets voor jou ?
Het Brussels International Jobcentre (BIJOB) helpt je
werk te vinden in het buitenland, zowel in Europa
als erbuiten. Zij kunnen je ook informeren over
de arbeidsomstandigheden in het buitenland.
Ook indien je op zoek bent naar een professionele
stage in Europa kan je bij BIJOB terecht.
Raadpleeg www.bijob.be of bel naar 02.505 78 68.

Internet, een instrument vol mogelijkheden
Op jobsites en via zoekmotoren kan je enorm veel
werkaanbiedingen vinden. Deze worden dagelijks
bijgewerkt, dus tracht zoveel mogelijk te surfen.
Bezoek ook websites van ondernemingen die je
interesseren. Je vindt er alle informatie over het bedrijf
en in de meeste gevallen is er een rubriek “Jobs” waar je
misschien een gepaste vacature vindt.
Tenslotte zijn er natuurlijk ook de werkaanbiedingen
van ACTIRIS die je kunt raadplegen op www.actiris.be.

En wat met mijn talenkennis ?
Kennis van meerdere talen is een belangrijke troef,
zeker als je in Brussel wilt werken.
Daarom biedt ACTIRIS
je cheques aan waarmee je
individueel of in groep
een taalopleiding kan volgen.
[Meer info]
Surf naar www.actiris.be
of contacteer de Taalhoek
op tel. 02.505 11 97

Mijn eerste job
Om de aanwerving van jonge werkzoekenden te stimuleren,
bestaan er verschillende tewerkstellingsprogramma’s.
Daardoor kan de werkgever, in bepaalde gevallen,
genieten van een aantal voordelen als hij je aanwerft.
Zo bevordert de startbaanovereenkomst de eerste
werkervaring van jongeren onder de 26 jaar.
Veel bedrijven zijn verplicht om jonge werknemers
aan te werven.
Kijk op de site www.meta.fgov.be, thema Werkgelegenheid,
deel werkgelegenheidsmaatregelen > jongeren.
Het Win-Win aanwervingsplan is gericht naar jongeren

onder de 26 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende
(al dan niet met uitkering) gedurende:
- minimum 3 maanden indien je geen diploma hoger secundair
onderwijs hebt behaald
- minimum 6 maanden indien je maximum het diploma
hoger secundair onderwijs hebt behaald
Om in aanmerking te komen voor het Win-Win plan,
moet je bij het PWA-kantoor van jouw gemeente langsgaan
of naar het RVA –kantoor van je regio om je werkkaart
te vragen.
[Meer info]
www.rva.be of www.planwinwin.be

Bel naar 02.800 42 42.
Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30
en van 13u30 tot 16u30
Of stuur een e-mail naar
werkzoekenden@actiris.be

Openingsuren ACTIRIS
agentschappen
Alle ACTIRIS agentschappen hebben dezelfde openingsuren,
ongeacht de gemeente waar ze zich bevinden.
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VAN 8.30 U TOT 12.15 U
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GESLOTEN

VAN 13.30 U TOT 16 U

Raadpleeg www.actiris.be
om al onze adressen te kennen.
ACTIRIS,
gaan
nog verder te
m
o
ij
rb
te
h
dic
leven.
in het actieve
ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit
en de gelijkheid van kansen voor iedereen
te respecteren en te bevorderen :-)
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Nog vragen ?

