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Inschrijven als werkzoekende

Inschrijven bij VDAB Ziekteverzekering Groeipakket 
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Schrijf je zo snel mogelijk in bij de VDAB als werkzoekende wanneer je de school verlaat (al dan niet 
met een diploma). Je beroepsinschakelingstijd (BIT) egint dan te lopen. Als je na die tijd nog werkloos 
bent, heb je mogelijk recht op een inschakelingsuitkering 

» Als je afstudeert in juni of juli en je 
inschrijft als werkzoekende, begint je 
BIT te lopen op 10 augustus. Schrijf je je 
later in, dan begint de BIT te lopen op je 
dag van inschrijving.
» De BIT wordt uitgedrukt in werkdagen 
(inclusief zaterdagen) en duurt 310 
dagen. Dat komt neer op 1 kalenderjaar.

» Door je inschrijving kom je in een 
begeleidingstraject van de VDAB.
» Je kijgt toegang tot hun diensten, 
zoals sollicatieadvies, gratis deelname 
aan opleidingen en een online CV.

» Je inschrijving is niet vrijblijvend. 
Je moet actief solliciteren, ingaan 
op uitnodigingen en je houden aan 
eventuele afspraken.
» Als je dat doet, krijg je positieve 
evaluaties en kan je na de BIT in 
aanmerking komen voor een een 
inschakelingsuitkering.  
Als je dat niet doet, kan dat leiden tot 
een negatieve evaluatie.

BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD (BIT) Rechten... ... EN Plichten
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Ziekteverzekering/mutualiteit

Groeipakket( voorheen kinderbijslag)
Als schoolverlater heb je 12 maanden recht op je "Groeipakket" zolang je geen 25 bent, niet meer dan 
80u per maand werkt, geen zelfstandige in hoofdberoep bent én nog geen inschakelings- of andere 
uitkering ontvangt. 

Tijdens je BIT en tot je 25 wordt, blijf je ‘kind ten laste’ van één van je ouders. Je bent dus verzekerd 
terwijl je werk zoekt. 
Begin je te werken of krijg je een inschakelingsuitkering, dan moet je je persoonlijk aansluiten bij een 
ziekenfonds naar keuze.

» Als je werk vindt, hoef je je niet uit te schrijven bij de 
VDAB. Je wordt automatisch uitgeschreven als je langer 
dan 28 dagen werkt. Je BIT loopt gewoon door als je 
werkt.
Als je langer dan 28 dagen werkt en daarna opnieuw 
werkloos wordt, schrijf je dan vanaf je eerste dag van 
werkloosheid terug in bij de VDAB. Zo loopt je BIT 
gewoon door.

» Jonger dan 25? Je komt, mits positieve 
evaluaties, in aanmerking voor een 
inschakelingsuitkering.
» 25 of ouder? Je komt niet in aanmerking voor 
een inschakelingsuitkering. Je kan uiteraard wel 
nog beroep doen op de begeleiding van de VDAB. 

Werk gevonden tijdens je 
beroepsinschakelingstijd?

Nog geen werk gevonden na je 
beroepsinschakelingstijd?

STUDENTENARBEID?
» Als je afstudeert in juni, juli of augustus, kan je nog werken als studenten tot 30 
september.  Studeer je af of stop je met studeren tijdens het academiejaar en schrijf je je 
in als werkzoekende, dan kan je niet meer werken als student. 


