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Werk zoeken. Hoe doe je dat?

Meer info voor jongeren:
 x www.schakelsnaarwerk.be 
 x www.actiris.be → jongeren
 x www.vdab.be/jongeren

Je bent jong en je zoekt werk. 

Misschien ben je pas afgestudeerd.  
Of misschien zoek je al langer werk. 

Hoe kies je een beroep?  
En hoe vind je een job? 

Deze gids helpt je.

Je ontdekt jouw ideale job.
Je leert een vacature begrijpen, een cv opmaken,  
een motivatiebrief schrijven, een gesprek voorbereiden, ...

Je krijgt tips over opleidingen, stages en studentenjobs.  
Er zijn ook tips voor schoolverlaters.

Werk zoeken vraagt tijd en energie. 

Geef niet op.

Veel succes.

www.schakelsnaarwerk.be
www.actiris.be
www.vdab.be/jongeren
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Wat kan je?

Wat ken je?

Wie ben je?

Wat wil je?

DEEL 1 – JE IDEALE JOB

Welke job wil je doen? Past die job bij jou?
Ontdek het in deel 1



1 Ken jezelf

Wat ken je? 

Welke diploma’s heb je?  
Wat heb je geleerd tijdens je studies, 
je opleiding of in je vrije tijd?

Mijn kennis:

studies:  .............................................................................................................
..........................................................................................................................
opleidingen:  .....................................................................................................
talenkennis:  ......................................................................................................
computerkennis:  ...............................................................................................
andere kennis:  ..................................................................................................
..........................................................................................................................

Heb je een buitenlands diploma? Laat je diploma in België erkennen.
Meer info op www.mijndiploma.be

!In deze gids vind je de algemene 
voorwaarden voor beroepen,  
opleidingen, stages, een uitkering, …  
Maar elke situatie is anders.  
Bespreek daarom altijd jouw opties  
met een arbeidsconsulent van  
Actiris, de Werkwinkel of VDAB.  
Zie pagina 54, 56 en 57.
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Wat kan je? 
Wat zijn jouw vaardigheden? Wat kan je goed? 

Bijvoorbeeld: brood bakken, koken, schoonmaken, een vrachtwagen besturen, 
een website maken, rekenen, verkopen, …

Mijn vaardigheden:
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Wie ben je? 

Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat voor persoon ben jij?

Bijvoorbeeld: Een chauffeur moet aandachtig zijn.  
 Een verkoper moet vriendelijk zijn. 

Kies 3 kwaliteiten:

 � ik lach graag  � ik ben enthousiast  � ik help graag

 � ik ben vriendelijk  � ik ben eerlijk  � ik leer graag

 � ik help graag 
 klanten 

 � ik denk logisch na 
 � ik kan goed  

 samenwerken

 � ik ben rustig  � ik ben ordelijk  � ik ben actief 

 � ik kan alleen werken  � ik heb geduld  � ik ben spontaan 

 � ik kan me goed  
 uitdrukken 

 � ik ben beleefd  � ik ben zelfzeker

 � ik ben zorgzaam  � ik ben altijd op tijd  � ik werk nauwkeurig 

 � ik heb respect 
 � ik ben  

 verantwoordelijk 
 � ik ben flexibel 

 � ik ben aandachtig  � ik heb empathie  � ik ben tolerant 

?
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Waarom passen deze kwaliteiten bij jou? Leg uit of geef een voorbeeld.

Bijvoorbeeld: Ik ben flexibel: Ik kan in het weekend werken en overuren zijn   
                     geen probleem voor mij.  
                    Ik help graag: Ik help mijn grootmoeder graag met het 

 
Mijn kwaliteiten                    Uitleg of voorbeeld

Kwaliteit 1:  ....................................................................................................
Kwaliteit 2:  ....................................................................................................
Kwaliteit 3:  ....................................................................................................

Wat zijn jouw kwaliteiten, volgens je familie of vrienden? Vraag ook voorbeelden. 

Mijn kwaliteiten                            Uitleg of voorbeeld

Kwaliteit 1:  ....................................................................................................
Kwaliteit 2:  ....................................................................................................
Kwaliteit 3:  ....................................................................................................

Hier vind je meer kwaliteiten: 

 x https://www.123test.nl/competentielijst
Test jezelf op www.schakelsnaarwerk.be

huishouden.
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Wat wil je? 

Wat doe je graag? 

Ik wil …  Ja Zo ja, welke beroepen passen hierbij?

in de keuken werken n

met mijn handen werken n

schoonmaken n

apparaten herstellen n

werken met cijfers n

werken met de computer n

talen spreken en begrijpen n

informatie zoeken en 
bewerken 

n

omgaan met klanten n

zorgen voor mensen n

werken met kinderen n

creatief zijn n

organiseren n

n

n

...............................................

...............................................
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Waar wil je werken?

n Brussel 

n Vlaams-Brabant

n Waals-Brabant

n .......................................................................

Hoe wil je naar het werk gaan? 

n te voet  n fiets

n brommer  n auto

n bus  n trein

n tram   n metro

Hoeveel kan je werken?

n voltijds   n deeltijds n interim

Wanneer kan je werken?

n tijdens de week (kantooruren) n in het weekend

n ’s avonds  n ’s nachts 

n in ploegen 

Heb je kinderopvang nodig?

n Ja      n Nee

Vind je dit moeilijk?
Vraag hulp aan Actiris of haar AAZW partners.  
Meer info op pagina 55 en 56.

A
A
Z
W

Meer info over kinderopvang op pagina 58.
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2 Een beroep kiezen 
Een beroep kiezen is moeilijk.  
Er zijn honderden beroepen:  
verkoper, metselaar, verpleger, kok,  
elektricien, verzorger, verhuizer,  
schrijnwerker, kapper, …  

Welk beroep past bij je studies?  .......................................................................
Welk beroep past bij je ervaring?  ......................................................................
Welk beroep past bij je hobby’s en interesses? ..................................................
Welk beroep past bij je kwaliteiten?  .................................................................

Wil je snel werk vinden?  
Kies een knelpuntberoep. 
Dat is een beroep met veel vacatures.

 
Meer info over beroepen: 
www.vdab.be/beroepeninfo
http://iamb.actiris.be 
www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen
www.roadies.be

Welk beroep wil je doen?  
Twijfel je? 
Vraag hulp aan een AAZW.  
Meer info op pagina 55.

i

A
A
Z
W
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Beroepenfiches

Elk beroep heeft specifieke taken.  
Voor elk beroep heb je ook specifieke competenties nodig. 
Deze info vind je in de beroepenfiches.

Voorbeeld beroepenfiche  -  Verkoper

Taken 

Je verkoopt producten voor culturele bezigheden, denksporten, spelen, enz.  
Je schikt de producten in de winkel en je houdt de winkel en voorraadruimtes  
op orde. Je informeert klanten over de diverse producten.  
Je doet vaak opzoekwerk naar titels of referenties, via catalogi en websites.  
Je int soms betalingen. Soms ben je ook verantwoordelijk voor de winkel. 

Kennis & vaardigheden 

- Administratie  
- Werkplek organiseren en onderhouden 
- Bestellingen ontvangen en etiketteren 
- Verkoopscontract opstellen 
- Etalages verzorgen 
- Producten bestellen 
- Verkoopstechnieken toepassen 

Kwaliteiten 

- Commercieel 
- Dienstverlenend 
- Klant helpen 
- Sociaal 
- Flexibel 

Arbeidsomstandigheden 

- Rechtstaand werk 
- Weekendwerk 

Voorwaarden 

Geen diploma nodig. Een opleiding verkoopstechnieken is een pluspunt. 
Je vindt dergelijke opleiding in het beroepsonderwijs, 
in het middenstandsonderwijs en bij VDAB.

 
Hier vind je een fiche voor elk beroep: 
www.vdab.be/beroepeninfo 
http://iamb.actiris.be

‘Kennis & vaardigheden’ 
zijn bij Actiris  
‘beroepstechnische competenties’. 

‘Kwaliteiten’ 
zijn bij Actiris ‘generieke competenties’.
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Past dit beroep bij jou?
Zoek de fiche van jouw ideale beroep. Vul dit schema in.
Jouw ideale beroep:                                                                                   

Taken: 
Wat moet je doen? kan ik wil ik leren wil ik niet

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

 Kennis & Vaardigheden:  
 Wat moet je kennen & kunnen?

kan ik wil ik leren wil ik niet

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

 Kwaliteiten:  
 Welke eigenschappen heb je nodig?

past bij  
mij

past niet  
bij mij

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

 Arbeidsomstandigheden:  
 Hoe is de situatie op het werk?

kan ik wil ik kan ik 
niet

wil ik 
niet

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

 Voorwaarden:  
 Voldoe je aan de voorwaarden?

ja nog niet nee

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n
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Heb je veel bolletjes gekleurd in de groene kolom?

Doe je de meeste taken graag? 
Wil je dit beroep over 5 jaar nog doen? 
Ja? → Dit beroep past bij jou.

Heb je veel bolletjes gekleurd in de oranje kolom?

Ja? → Volg eerst een opleiding.

Heb je veel bolletjes gekleurd in de rode kolom?

Ja? → Dit beroep past niet bij jou. Kies een ander beroep.

Zijn er genoeg vacatures voor dit beroep? 

Nee? → Kies een extra beroep. Zo heb je meer kans op werk. 

Wat moet je eerst nog regelen? 

Heb je kinderopvang?

Heb je een abonnement nodig  
voor het openbaar vervoer? 

Heb je een auto nodig?

... 
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3 Een opleiding volgen

Waarom? 
Met een opleiding heb je meer kans op werk 

 x Je leert een beroep
 x Je kan een stage doen 
 x Je leert nieuwe dingen: talen, informatica, autorijden,  

veiligheidsregels, ... 
 x Je cv wordt interessanter

Voorwaarden 
Wil je een opleiding volgen? Wat heb je nodig om te starten?

 x Soms moet je ingeschreven zijn bij Actiris en/of VDAB.
 x Soms moet je een beetje Nederlands of Frans spreken.
 x Soms heb je een diploma nodig.
 x Soms heb je alleen motivatie nodig.
 x Soms moet je slagen voor een toelatingsproef.
 x …

De voorwaarden zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.  
Bespreek je situatie met je arbeidsconsulent. Je vindt arbeidsconsulenten bij 
Actiris, de Werkwinkel of VDAB. Zie pagina 54, 56 en 57.
Volg je een opleiding, erkend door VDAB of Actiris? En ben je werkzoekend?  
Dan is je opleiding gratis. Voor de opleidingen van VDAB kan je dan ook geld 
terugkrijgen voor vervoer en kinderopvang.
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Heb je geen diploma? 
Volg tweedekansonderwijs.  
Meer info op www.tweedekansonderwijs.be  
of vraag raad in de Leerwinkel. 
Zie pagina 54.

Meer info en contactgegevens op pagina 54 en 55.

Waar vind ik info over opleidingen? 

Websites 
 x www.vdab.be/opleidingen
 x www.schakelsnaarwerk.be 
 x www.dorifor.be (in het Frans) 

Of bij: 
 x de Werkwinkel 
 x de Leerwinkel 
 x een AAZW 

 x http://iamb.actiris.be
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4 Een taalcursus volgen
 x Wil je werken in Brussel? Leer Nederlands én Frans.  

 Ook Engels en Duits zijn interessant. 

 x Wil je Nederlands leren of oefenen?  
 Contacteer het Huis van het Nederlands. 
 Zij zoeken de ideale cursus Nederlands voor jou.  
 Meer info op pagina 57.

 x Op www.brulingua.be kan je gratis taallessen volgen.  
 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)

 x Actiris heeft cheques voor gratis taalopleidingen.  
(Nederlands, Frans, Engels) 
 Wist je dat Actiris ook cheques heeft voor gratis computeropleidingen? 

19
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Stop je met school?  
Of heb je een diploma behaald?  
En ga je in de toekomst niet meer naar 
school? Dan ben je een schoolverlater.

Inschrijven als werkzoekende

Wanneer? 
Op 1 juli of als je stopt met studeren.

Waar? 
Woon je in Brussel?  
Schrijf je in bij Actiris. 
Woon je in Vlaanderen?  
Schrijf je in bij VDAB.

Hoe?  
Ga naar het agentschap van Actiris of 
VDAB. Of ga online naar ‘mijn Actiris’ 
of ‘mijn VDAB’.

Werk zoeken

Vanaf 1 augustus start de 
beroepsinschakelingstijd.

→ Zoek werk.  
→ Ga in op uitnodigingen van Actiris (of VDAB). 
→ Bewaar alle bewijzen van je sollicitaties.

Vind je moeilijk werk?

Vraag hulp aan Actiris, de Werkwinkel of 
een AAZW.

→ Laat je cv nakijken. 
→ Krijg sollicitatietips. 
→ Doe een instapstage. 
→ Volg een opleiding.

Krijg ik jeugdvakantie?

Ja, als je jonger bent dan 25 jaar  
en minstens 1 maand gewerkt hebt,  
in het jaar waarin je stopt met school.

Meer info? Bij je werkgever of vakbond.

Je vindt werk. Proficiat!

→ Sluit je aan bij een ziekenfonds. 
→ Je ouders krijgen geen kindergeld meer.

5 Schoolverlater. Wat nu?

STAP 3

STAP 2

STAP 1

STAP 3
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Geen werk  
gevonden  
na 1 jaar?

Vraag een beroepsinschakelingsuitkering aan

Wanneer?  310 dagen na je inschrijving (ongeveer 1 jaar).

Voorwaarde?  Je bent jonger dan 25 jaar. 
 Je hebt actief gezocht naar werk.

Ben je jonger dan 21 jaar?   Dan moet je een diploma  
                    of getuigschrift hebben.

Waar?   Vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkering (HVW).

→ Schrijf je opnieuw in bij Actiris of VDAB. 
→ Sluit je aan bij een ziekenfonds.  
→ Je ouders krijgen geen kindergeld meer.

Einde Contract?

Schrijf je opnieuw in als 
werkzoekende 

bij Actiris of VDAB (Stap 1). 

Minder dan  
1 jaar 

gewerkt?

1 jaar 
gewerkt 

of langer?

Vraag een werkloosheidsuitkering aan

Voorwaarde?     312 dagen gewerkt (1 jaar),  
  in een periode van 21 maanden. 

Hoe?   Met het formulier C4-werkloosheidsbewijs dat je 
     ontvangen hebt van je werkgever.

Waar?   Vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkering 
  (HVW).
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6 Geen ervaring. Wat nu?
Een werkgever zoekt iemand met ervaring.  
Maar je hebt geen ervaring.  Wat kan je doen?

 
Net afgestudeerd? Start als jobstudent.
Tot eind september mag je nog 50 dagen werken met een studentencontract.
Zoek je een studentenjob?  
Bel 0486 75 41 96, mail naar JobStudent@tracebrussel.be of  
ga op woensdagnamiddag naar Werkwinkel Centraal (zie pagina 54).  
Neem zeker ook eens een kijkje op www.jumpnaarwerk.be  
en www.actiris.be > Jongeren. 

 
Net 6 maanden afgestudeerd? Volg een instapstage.
Een instapstage is een betaalde stage, van 3 of 6 maanden, in een bedrijf. 

Voordeel:

 x Je krijgt ongeveer € 800 per maand.
 x Je hebt extra ervaring op je cv.
 x Soms krijg je een vast contract, na je stage.

Voorwaarden:

 x Je bent jonger dan 30 jaar.
 x Je hebt geen diploma hoger onderwijs.
 x Je bent minimum 3 maanden geleden afgestudeerd. 
 x Je bent minimum 3 maanden ingeschreven als werkzoekende bij Actiris.
 x Je hebt geen afspraken gemist bij Actiris. 

Meer info? 

Ga naar Actiris. Zij hebben een lijst van de stageplaatsen.
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Zie pagina 54, 56 en 57.

Meer info voor jongeren op  
www.schakelsnaarwerk.be

Start met een IBO-opleiding.
Een IBO-opleiding is een individuele beroepsopleiding.

Voordeel:

 x Je kan starten zonder ervaring.
 x Je krijgt een inkomen tijdens de opleiding.
 x Je leert een job en je doet ervaring op.
 x Na een positieve evaluatie, krijg je een contract.

Hoe?  Schrijf op je cv: Ik wil starten met een IBO-opleiding.

Meer info?  www.actiris.be    .....  
                     
                    www.vdab.be/ibo 
...........  

Werk als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is goed voor je cv. Waarom?

 x Je toont je motivatie.
 x Je hebt ervaring. 
 x Je leert mensen kennen. Zij kunnen je helpen, als je een job zoekt.

 
Meer info?  www.hetpuntbrussel.be

www.jongeren-samenleving.be

In deze gids vind je de algemene voorwaarden voor beroepen, opleidingen, stages, 
een uitkering, … Maar elke situatie is anders. Bespreek daarom altijd jouw opties met 
een arbeidsconsulent. Je vindt arbeidsconsulenten bij Actiris, de Werkwinkel of VDAB. 

!

(klik op werkzoekende > opleidingen > opleiding  
 in de onderneming)
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7 Een eigen zaak starten 
 
Wil je een eigen zaak starten? 
Wil je hulp, advies of begeleiding?  
Contacteer:

 x impulse.brussels op het nummer 1819. 
 www.1819.be 
 www.impulse.brussels

 x UNIZO Startersservice 
 www.unizo.be/starters 
 02 21 22 514 
 brussel@startersservice.be

Wil je een opleiding bedrijfsbeheer volgen? Contacteer Syntra Brussel.
Syntra Brussel organiseert ook gratis begeleidingsmomenten voor startende 
ondernemers. 
www.syntrabrussel.be 
02 421 17 70
info@syntrabrussel.be

Meer info?  www.schakelsnaarwerk.be
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DEEL 2 – SOLLICITEREN



De vacature

Voorbeeldvacature

123456 Hulpkok (m/v)

Beschrijving van de werkaanbieding

Classificatie Horeca

Plaats van het werk België

Ervaring Zonder

Werktijd Halftijds

Datum laatste wijziging 01/02/2016

Gezocht:
Woonzorgcentrum Dagenraad - OCMW Anderlecht zoekt hulpkok 

Taken:
- Je bereidt de maaltijden samen met de kok.
- Je serveert het eten.
- Je ruimt de keuken op en je doet de afwas.
- Je kuist, schilt en snijdt groenten.
- Je houdt je materiaal proper.

Verwacht:
- Je bent gemotiveerd. 
- Je werkt zelfstandig. 
- Je hebt respect voor de bewoners.
- Je hebt aandacht voor hygiëne en volgt strikt de HACCP-regels. 
- Je voert instructies uit. 
- Je spreekt goed Nederlands of Frans. 
- Ervaring is een sterke troef.

Aanbod:
Je werkt in een aangename werksfeer binnen een dynamisch team. Wij bieden 
een verloning volgens barema met extra voordelen, maaltijdcheques en een 
hospitalisatieverzekering. Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor een 
halftijdse tewerkstelling (19u/week).

Solliciteren?
Woonzorgcentrum Dagenraad
Bellinkxstraat 121
1070 Anderlecht
Telefoonnummer 02 123 45 67
Mail je cv en motivatiebrief voor 28 februari 2016 naar vacatures@dagenraad.be,  
ter attentie van Mevr. Masenga. 
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Een interessante vacature 
gezien op het Internet?  
Print ze uit.
Kijk goed naar de datum.

Hoe lees je een vacature?

Heb je alles begrepen?

 x Wanneer is de vacature gepubliceerd?
 x Wat is de functie?
 x Wat zijn de taken?
 x Wat moet je kennen en kunnen?
 x Welke kwaliteiten moet je hebben?
 x Wat biedt de werkgever jou?
 x Waar moet je werken?
 x Wanneer moet je werken?
 x Hoe moet je solliciteren?

Kan je niet antwoorden op deze vragen?  
Contacteer de werkgever en vraag meer informatie.  
Zie ‘Telefoneren’ op pagina 41.

Past deze vacature bij jou?

Waarom wel? Wat kan je? Wat wil je?
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Waarom niet? Wat moet je nog leren? Wat wil je niet?
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Waar vind je vacatures?

Bij Actiris

Er is een agentschap van Actiris in elke Brusselse gemeente (behalve Koekelberg).  
Meer info op www.actiris.be > Over Actiris > Contacten en op pagina 56. 

Bij de Werkwinkel Brussel

Er is een Werkwinkel in Brussel Stad, Schaarbeek en Anderlecht. 
Meer info op pagina 54. 

Bij een AAZW

Wil je hulp bij het zoeken naar werk?  
Ga naar een AAZW-partner van Actiris.
Meer info op pagina 55. 

Bij interimkantoren

Schrijf je in op hun website. Ga naar het kantoor.
Bel elke week. En vraag of ze al een job hebben voor jou. 
Ga ook regelmatig terug naar het kantoor. 

Wil je je inschrijven in een interim-bureau? 
Dan moet je een sollicitatiegesprek doen.
Bereid je goed voor.
Neem je cv, identiteitskaart en bankrekeningnummer mee.
Ga alleen, zonder je partner of je kinderen.
Denk aan je kledij. 
Denk aan je houding.

A
A
Z
W
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Via de websites van Actiris en VDAB 

www.actiris.be > Werkzoekende > Vacatures
www.vdab.be/jobs 

Via jobsites

www.selor.be 
www.jobpunt.be 
www.brujobs.be
www.indeed.com 
www.regiojobs.be

www.alterjob.be 
www.jobat.be
www.vacature.com 
www.stepstone.be 

Meer jobsites? Vraag een lijst in de Werkwinkel of bij een AAZW-partner  
van Actiris.

Via google

Ga naar www.google.be  
Typ ’vacature’ + de job die je zoekt. 

Via de websites van bedrijven

Welke bedrijven ken je? 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
Ga naar hun website en zoek naar ‘vacatures’, ‘jobs’, ‘werken bij’ of ‘contact’. 

Via vrienden of familie

50% van de mensen vindt een job via familie, vrienden of kennissen.

Waar werken jouw vrienden en familie? Vertel hen dat je werk zoekt. 

Naam van de persoon
                                                               
                                                               
                                                              
                                                               
                                                               
                                                              

Bedrijf
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Je kan ook spontaan solliciteren

 x 70% van de vacatures wordt niet gepubliceerd.
 x Solliciteer je spontaan? Dan heb je meer kans op een job.

Spontaan solliciteren in 6 stappen

1) Maak een lijst met interessante bedrijven. 

Kijk op www.goudengids.be of www.google.be.

2) Noteer voor elk bedrijf: 

Naam van het bedrijf
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

Telefoonnummer
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

Website
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

3) Bel de bedrijven op. Zie pagina 41.

4) Introduceer jezelf.

5) Vraag naar vacatures.

6) Vraag of je je cv en motivatiebrief mag sturen.

Waar wil je werken?

Op de bedrijfswebsite vind je belangrijke info.

Welk soort bedrijf zoek je?
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Het cv – je visitekaartje
Je cv is je curriculum vitae. Dit betekent ‘weg van het leven’. 
Je cv toont kort en duidelijk wat je de werkgever te bieden hebt. 

De werkgever selecteert kandidaten op basis van hun cv. 
Heb je een goed cv? Dan maak je meer kans op een sollicitatiegesprek.

Tips:
 x Maak je cv op de computer.  

Bewaar een kopie op een USB-stick of in je e-mail.

 x Gebruik maximum 2 pagina’s.

 x Focus op je positieve kanten.

 x Pas je cv aan, voor elke vacature.
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Voorbeeld cv

Brahim SHINGRI
Vinkenstraat 123, 1070 Anderlecht
Tel: 0499 230 240
E-mail: brahim.shingri@gmail.com 

Werkervaring

2012-2013 Hulpkok                   Restaurant Keravick, Brussel
 x Bereiden van koude en warme gerechten
 x Afwassen en keuken onderhouden
 x Kassa (als vervanger)

2011 Hulpkok                  Restaurant La Piramide, Brussel

 x Groenten wassen en snijden
 x Voor- en nagerechten bereiden
 x Keuken en materiaal onderhouden
 x Veiligheids- en hygiëneregels toepassen (HACCP)

2009 Polyvalente arbeider      Manpower, Brussel
 x Verschillende losse interimopdrachten

Opleiding

2010 Opleiding keukenmedewerker VDAB, Brussel (cvo COOVI)

2008 BSO Kantoor Sint-Guido, Anderlecht

Kennis en vaardigheden

Talen Frans-Marokkaans
Nederlands

Engels

moedertaal
studietaal
noties

PC-kennis Word en Excel
Internet en e-mail

goede kennis
uitstekend

Persoonlijke gegevens

Belg, geboren op 14 januari 1991 te Schaarbeek

Rijbewijs B, activakaart, startbaankaart
Ik wil starten met een IBO-opleiding
Hobby’s: koken, wielrennen en schilderen
Referenties: Dhr. Ivan Vermeiren, 

Restaurant Keravick, 02 568 16 00, e-mail: ivan@keravick.be

HULPKOK
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Jouw oefen cv

Voornaam Naam
Adres

GSM-nummer TITEL
E-mailadres

Werkervaring

Periode
...................

Functie                                                   Werkgever, Plaats
.........................................................................................................

 x  
 x  
 x  

................... .........................................................................................................
 x  
 x  
 x  

Opleiding

Periode
...................

Naam opleiding
                                                        

School of organisatie, Plaats
                                                        

...................                                                                                                                 

Kennis en vaardigheden

Talenkennis Taal
                                                  
                                                  
                                                  

Niveau
                                                  
                                                  
                                                  

PC-kennis Computerprogramma
                                                  
                                                  

Niveau
                                                  
                                                  

Persoonlijke gegevens

Nationaliteit, geboortedatum:  .................................................................................................
Rijbewijs:  ..................................................................................................................................
Tewerkstellingsmaatregelen:  ...................................................................................................
Hobby’s:  ...................................................................................................................................
Referenties:  ..............................................................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.........................................................................
............................................................

................................................................
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Titel

 x Voor welke job solliciteer je?

Contactgegevens

 x Is de boodschap op je voicemail professioneel?
 x Is je e-mailadres professioneel? (niet: hartediefje@hotmail.com)

Werkervaring

 x Vermeld je laatste werkervaring bovenaan.
 x Vermeld enkel je taken, voor de jobs die lijken op de vacature.
 x Vermijd ‘gaten’ in je cv.
 x Vermeld ook stages, vrijwilligerswerk en interimwerk.

Nog geen werkervaring? Zie tips op pagina 22.

Opleiding

 x Vermeld je hoogste diploma.
 x Vermeld ook andere cursussen en attesten.

Ben je pas afgestudeerd?  
Vermeld eerst je opleiding en dan je werkervaring.

Persoonlijke gegevens

 x Tewerkstellingsmaatregelen:  
 Welke tewerkstellingsmaatregelen  
 kan je gebruiken? (Activa, DSP, IBO, GECO…)  

Meer info over tewerkstellingsmaatregelen? 
 x Ga naar de Werkwinkel. Zie pagina 54.
 x www.actiris.be > Tewerkstellingsmaatregelen
 x www.aandeslag.be

 x Referenties:  
Is je vorige werkgever tevreden over jou? Vermeld hier zijn       
contactgegevens. Vraag wel eerst zijn toestemming. 

Vind je dit moeilijk?
 Vraag hulp aan:

 x de Werkwinkel (zie pagina 54) 

 x Actiris (zie pagina 56)

 x een AAZW-partner van Actiris (zie pagina 55)

A
A
Z
W
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Test: is je cv ok?

1. Heeft je cv een duidelijke titel?    n

2. Heeft je cv een duidelijke structuur?   n

3. Vind je alle informatie snel terug?    n

4. Is je cv aangepast aan de vacature?   n

5. Heb je al je ervaringen en opleidingen vermeld?  n

6. Staat je laatste ervaring bovenaan?   n

7. Is het duidelijk welke taken je kan?   n

8. Is je cv volledig? (rijbewijs, attesten, activa,...)  n

9. Zijn je contactgegevens juist?    n

10. Heeft iemand je cv nagelezen?    n

✓✓✓

✓

✓

✓
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De motivatiebrief

Voorbeeld motivatiebrief

Brahim SHINGRI 
Vinkenstraat 123 
1070 Anderlecht 

mevrouw Masenga 
Directrice
Woonzorgcentrum Dagenraad
Bellinkxstraat 121
1070 Anderlecht

Onderwerp: Sollicitatie hulpkok                              Brussel, 21 juni 2015

Geachte mevrouw Masenga

Op de website van Actiris vond ik de vacature voor de functie van 
hulpkok bij WZC Dagenraad. Ik zou graag werken in een rusthuis omdat 
ik veel respect heb voor ouderen. Ik wil er ook voor zorgen  
dat ze lekker eten. 

Ik heb al 3 jaar ervaring in de keuken  
en ik doe dit werk zeer graag. Ik kan groenten wassen, schillen,  
snijden en koude en warme gerechten bereiden.  
Ik zorg goed voor het materiaal dat ik gebruik. Na het opdienen,  
help ik graag bij de afwas en het schoonmaken van de keuken.

Ik ben een sociaal persoon en leg snel contacten met collega’s en 
bewoners. Ik werk hard en volgens plan. Ik volg instructies goed op. 
Maar ik kan ook goed alleen werken. 

Ik hoop op een persoonlijk gesprek,  
zodat ik meer uitleg kan geven.

Met vriendelijke groeten

Brahim Shingri

cv in bijlage

Is het een spontane sollicitatie?  
Vermeld dit hier.

Voor welke vacature solliciteer je?  
Waar heb je ze gevonden?  
Waarom wil je deze job?

Vertel over jouw ervaring  
die relevant is voor deze job.

Vraag om  
een persoonlijk gesprek.

Welke van jouw kwaliteiten  
zijn belangrijk voor deze job?

Brussel, 20 februari 2016
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Jouw motivatiebrief
Elke job en elk bedrijf is anders.  
Gebruik niet altijd dezelfde brief. Pas hem aan voor elke vacature.
Kies nu een vacature en schrijf zelf een motivatiebrief.

jouw naam
adres

contactpersoon
functie

organisatie
adres

functie waarvoor 
je solliciteert

aanspreking

motivatie

kennis & ervaring

kwaliteiten

afsluiting

Voornaam Naam

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

.............................. gemeente, datum
..............................

Onderwerp: sollicitatie  ..................

Geachte  ..........................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Met vriendelijke groeten

...............................................

cv in bijlage

37



Test: is je motivatiebrief ok? 

Heeft je brief een duidelijke structuur?   n

Is je brief aangepast aan de vacature?   n

Zijn alle namen correct geschreven?   n

Is de contactpersoon een meneer of een mevrouw?  n

Heb je de datum vermeld?      n

Is het duidelijk waarom je deze job wil?   n 
Is het duidelijk dat je geschikt bent voor deze job?  n

Vermeld je alleen relevante ervaring?   n

Is je brief maximum 1 pagina?    n

Heb je onderaan vermeld “cv in bijlage”?   n

Staan er geen schrijffouten in je brief?   n

Heeft iemand je brief nagelezen?    n
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Cv en motivatiebrief versturen

Per e-mail 
Solliciteren doe je meestal niet per post. 
Verstuur je motivatiebrief en cv per e-mail.  
Dit is een voorbeeld van een goede e-mail:  Schrijf als onderwerp:  

 Sollicitatie + Naam  
 van de functie.

Geef de bijlagen de naam cv  
of motivatiebrief + je voornaam  
en naam en voeg ze toe.

 Schrijf  
 een kort bericht.

Tips:
 x Kies een professioneel e-mailadres,  

bijvoorbeeld: voornaam.naam@... (niet: hartediefje@hotmail.com)

 x Controleer alles goed. Druk dan pas op verzenden.

 x Print je verzonden e-mail.

 x Controleer elke dag je mailbox.
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Direct solliciteren

Soms kan je direct solliciteren, via een knop op de website.
De knop brengt je naar een online sollicitatieformulier. 

Wat doe je?

 x Lees de vacature. Print ze uit.
 x Pas je cv aan. Schrijf een motivatiebrief.  

Print je cv en brief. En bewaar ze op je computer. 
 x Neem vacature, cv, motivatiebrief en identiteitskaart bij de hand. 
 x Druk op de knop ‘solliciteren voor deze functie’. 
 x Vul het formulier in: 

 x persoonlijke gegevens
 x diploma’s, studies en opleidingen 
 x werkervaringen 

 x Voeg je cv en motivatiebrief toe, in bijlage. 
 x Controleer of je alles correct ingevuld hebt. 
 x Druk dan pas op de knop ‘verzenden’ of ‘solliciteren’. 

 Is het formulier verzonden? Dan kan je niets meer veranderen aan je sollicitatie. 
Je krijgt maar 1 kans om een goede indruk te maken! Lees alles dus goed na.

!

Voorbeeld sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier www.mivb.be 
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Telefoneren 

Waarom telefoneer je?

 x Je wil extra informatie  
 over de vacature of het bedrijf.

 x Je wil solliciteren voor een vacature.
 x Je wil spontaan solliciteren.
 x Je wil informatie over je sollicitatie.

Hoe telefoneer je?

 x Telefoneer op een rustige plaats.
 x Neem een pen, papier en je agenda.
 x Schrijf je vragen op. 
 x Schrijf je sterke punten op voor deze job.
 x Spreek luid en duidelijk.
 x Blijf altijd beleefd.

Krijg je geen antwoord op je sollicitatie?  
Contacteer dan zelf de werkgever.  
Vraag of ze je kandidatuur goed ontvangen hebben.  
Zeg dat je nog altijd interesse hebt.
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Woonzorgcentrum Dagenraad in Anderlecht zoekt een Hulpkok.  
Meer info over de vacature? Neem contact op met Mevr. Masenga.

Dialoog 1: INFORMATIE VRAGEN

Onthaalbediende:  Woonzorgcentrum Dagenraad, hallo met Nadja.

Brahim:  Goeiedag mevrouw, met Brahim Shingri.  
Ik wil graag met mevrouw Masenga spreken.

Onthaalbediende:  Mevrouw Masenga is er momenteel niet.  
Waarmee kan ik u helpen?

Brahim:  Ik wil graag meer informatie over de vacature voor 
hulpkok. 
Weet u het uurrooster voor deze job?

Onthaalbediende: Neen, ik kan u helaas niet verder helpen.  
Mevrouw Masenga is morgenvoormiddag bereikbaar.  
Kunt u morgen terugbellen om 10 uur alstublieft?

Brahim:  Ok, dankuwel mevrouw, ik bel morgen terug.
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Dialoog 2: Spontane sollicitatie

Brahim wil graag werken bij restaurant de Kriekelaar.  
Hij zoekt het telefoonnummer op het internet en belt naar het restaurant.

Zaakvoerder:  Restaurant De Kriekelaar, met Karel Dirps.

Brahim:  Goeiedag, met Brahim Shingri.  
Spreek ik met de zaakvoerder?

Zaakvoerder:  Ja, daar spreekt u mee. 

Brahim:  Ik heb een opleiding hulpkok gevolgd  
en ik wil graag werken bij De Kriekelaar.

Zaakvoerder:  Momenteel zijn we niet op zoek naar keukenpersoneel. 
Maar misschien binnenkort wel. Hebt u al in een 
keuken gewerkt? 

Brahim:  Ja meneer, ik heb al 2 jaar gewerkt als hulpkok bij 
La Pyramide en Keravick.

Zaakvoerder:  Kan je me jouw cv doorsturen? 

Brahim:  Graag. Wat is uw e-mailadres, alstublieft? 

Zaakvoerder:  kareld@dekriekelaar.be

Brahim:  Hoe schrijft u dat? 

Zaakvoerder:  (spelt het e-mailadres) 

Brahim:  Dankuwel meneer Dirps. Ik stuur u mijn cv en hoop dat 
ik me binnenkort mag komen voorstellen.  
Bedankt en tot ziens.
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Solliciteren en sociale media 
Bedrijven zoeken ook personeel via Facebook, Twitter en LinkedIn.
Ze controleren jouw gegevens via Google en Facebook. 

Wat zien ze liever niet?

 x ongepaste foto’s (alcohol, drugs, seksueel getint)
 x ongepaste uitspraken en links (racisme, vloeken, negatieve informatie, 

taalfouten)

Wat is jouw imago op het internet? 
Typ je naam in op Google. Zoek ook bij afbeeldingen. → www.google.be 
Zie je ongepaste informatie of foto’s?   
Probeer deze informatie te verwijderen. 

Tips over solliciteren en sociale media

1. Facebook  →  www.facebook.com

 xControleer je privacyinstellingen:   Alleen voor vrienden

 xControleer je tijdlijn:   Verwijder negatieve info. 
Vraag vrienden om negatieve  
info over jou te verwijderen.

 xSchrijf op je tijdlijn:  ‘Op zoek naar een job’  
Vraag je vrienden om dit te delen.

 xLike pagina’s van bedrijven:  Zo zie je hun nieuwe vacatures.

2. LinkedIn  →  www.linkedin.com 

 Wil je een groter professioneel netwerk?  
 Maak dan een profiel en een cv op LinkedIn. 
 Bij sommige bedrijven kan je zelfs solliciteren via LinkedIn.  
 Dat kan bijvoorbeeld bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.
 www.mivb.be

Meer tips op www.schakelsnaarwerk.be 
Of volg de online VDAB-cursus “Socialiteren: solliciteren via sociale media”.  
Deze webcursus is gratis voor werkzoekenden.
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Het sollicitatiegesprek 

Wat wil de werkgever weten?

 x Heb je de juiste kennis en kwaliteiten?

 x Ben je gemotiveerd?

 x Waarom solliciteer je?

Jij moet tonen dat je de perfecte kandidaat bent.

Bereid je gesprek dus goed voor.

Vóór het interview

 x Zoek informatie op over het bedrijf.

 x Noteer de gegevens van de contactpersoon: naam, functie    
telefoonnummer. 

 x Noteer je vragen.

 x Weet wat er in je cv staat. Lees het nog eens goed.

 x Oefen het gesprek met vrienden of familie.

 x Kies de juiste kledij: wat past bij de job? 

 x Neem een pen mee, papier, de vacature, je cv,  
kopies van je getuigschriften en activa kaart.

 x Waar ligt het bedrijf? Ga je met het openbaar vervoer, de trein, de 
auto, of de fiets? Bepaal de reisweg en de reistijd.

 x Vertrek op tijd. Ben je toch te laat. Verwittig de contactpersoon.

 x Zet je GSM uit.

 x Rook je of drink je graag koffie?  
Neem een muntje voor een frisse adem. 
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Tijdens het interview
 x Geef een stevige handdruk.

 x Zit recht.

 x Glimlach en maak oogcontact.

 x Onthoud de naam en de functie van de interviewer.

 x Blijf positief.

 x Toon je motivatie.

 x Toon je interesse.  
Stel vragen over de sfeer in het team,  
je taken, het bedrijf, … 

 x Geef eerlijke antwoorden.

 x Wees aandachtig en beleefd.

 x Smeek niet om de job.

Aan het einde van het interview
 x Bedank de werkgever voor het gesprek.

 x Vraag wanneer je antwoord krijgt.

Populaire vragen

Stel jezelf voor - Vertel iets over jezelf

 x Vertel de belangrijke dingen uit je cv.

Waarom wil je voor ons bedrijf werken?

 x Vertel wat je weet over het bedrijf.
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Geef 3 sterke punten en 3 zwakke punten

 x Start met de positieve punten. 

 x Kies kwaliteiten die belangrijk zijn voor deze job.

 x Geef voorbeelden. 
 Voorbeeld voor een verkoper: Ik ben stressbestendig. Tijdens de solden bij C&A  

 was het altijd heel druk, maar ik bleef kalm en werkte goed door.

 x Geef daarna de zwakke punten.

 x Kies dingen die niet belangrijk zijn voor de job. 
 Voorbeeld voor een verkoper:  
 Ik werk niet graag alleen, ik heb liever mensen rond mij.

 x Je kan je zwakke punten verbeteren. Geef een voorbeeld.  
 Voorbeeld voor administratief bediende: Ik kan niet goed tegen stress,  
 daarom zorg ik voor een goede planning van mijn taken.

Heb je kinderen?

 x Vertel dat je opvang hebt: crèche, school... Ook als je kinderen ziek zijn. 

 x Je kan je goed organiseren. Geef een voorbeeld.

 Voorbeeld: Ik breng de kinderen ’s morgens naar school.  
 Mijn partner kan ze ‘s avonds oppikken. Op woensdagnamiddag kunnen  
 de kinderen bij mijn moeder blijven.

Waarom ben jij de beste kandidaat?

 x Vertel over je ervaring, je opleidingen, je kwaliteiten, je motivatie.

Waarom ben je al zolang werkloos?

 x Vertel wat je deed, toen je niet werkte. 

 x Toon dat je een actieve persoon bent. 

 x Je bent nu 100% klaar om te werken. Vertel waarom.
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Wat wil je bereiken? Waar sta jij over 5 jaar?

 x Je wil een goede medewerker zijn in het bedrijf. 

 x Je wil beter worden in je job. Hoe wil je dat doen?

 x Vertel alleen dingen die passen bij de functie of het bedrijf.

Hoeveel wil je verdienen?

 x Zeg dat je een loon wil volgens de barema’s. 

 x Informeer bij de vakbond naar het loon. Het loon is bruto.  
 Bereken je nettoloon op www.jobat.be/nl/test/bruto-netto-calculator

Heb je nog vragen? 

 x Toon je interesse: stel extra vragen over het bedrijf of de job.    
 Bijvoorbeeld: “Hoeveel mensen werken er in dit bedrijf?”

 x Stel vragen over je sollicitatie: 
- Wanneer krijg je antwoord? 
- Wanneer kan je eventueel starten?
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Voorbeeld van een sollicitatiegesprek

Werkgever:  Goeiemorgen, ik ben de verantwoordelijke  
van het woonzorgcentrum. Vertel eens iets over jezelf.

Sollicitant:  Ik ben Brahim Shingri, ik heb jaren gewerkt als hulpkok  
in de restaurants Keravick en La Piramide.  
Ik deed daar verschillende taken: de kok helpen bij het 
wassen van groenten en fruit en de voorbereiding van 
koude en warme gerechten.  
Ik bereidde de zaal voor en ruimde af.  
Ik onthaalde klanten en deed de kassa. 
Ik spreek Nederlands en Frans en kan dus met klanten 
in die talen praten.

Werkgever:  Waarom solliciteert u voor ons woonzorgcentrum?

Sollicitant:  Ik ken een paar mensen die hier wonen en ze zijn 
tevreden. Voor mij is het ook belangrijk dat oude 
mensen goed en gezond eten. 

Werkgever:  Hoe werkt u samen met collega’s?

Sollicitant:  Ik help graag en maak geen problemen met andere 
mensen. Ik ben ook altijd vriendelijk. Ik ben flexibel en 
ik kan tijdens weekends en verlofdagen werken.

Werkgever:  OK, voor mij is dit voldoende. Heeft u nog andere 
vragen?

Sollicitant:  Ja, hoeveel mensen werken er in het keukenteam?

Werkgever:  Wij hebben 2 koks, 2 hulpkoks, 3 hulpkelners en 1 
kassierster.

Sollicitant:  Wanneer moet de nieuwe hulpkok starten?  
En wanneer neemt u een beslissing voor deze job? 

Werkgever:  We zien vandaag nog andere kandidaten.  
Binnen 1 week nemen we contact op met u.  
We willen dat de kandidaat begin volgende maand start.

Sollicitant: Bedankt voor dit gesprek en misschien tot binnenkort. 

Werkgever: Bedankt.
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DEEL 3 – NUTTIGE INFORMATIE
organisaties die je kunnen helpen



NUTTIGE INFORMATIE

Zoek je werk? Deze organisaties kunnen je helpen. 
Je kan er terecht voor vragen, informatie, vacatures, 
hulp en begeleiding. Vaak kan je er computers 
gebruiken, internet, telefoon, fax en printer. 

WWW.SCHAKELSNAARWErk.be 
Zoek je werk? Hier vind je de Nederlandstalige 
organisaties in Brussel, die je kunnen begeleiden. 
Ze organiseren ook opleidingen. Zoek je een 
Nederlandstalige beroepsopleiding? Of een 
werkervaringsproject? Ook die vind je hier.  
Op deze website vind je ook tips en info voor 
jongeren. www.schakelsnaarwerk.be

Werkwinkel Brussel 
www.werkwinkel.be   
Zoek je werk of een opleiding?  
Brusselse werkzoekenden krijgen  
hier begeleiding en advies. 

Werkwinkel Noord 
Jerusalemstraat 46, 1030 Schaarbeek  
Tel: 02 240 27 80  
werkwinkelnoord@tracebrussel.be 

Werkwinkel Centraal  
Rouppeplein 15, 1000 Brussel 
Tel: 02 289 00 90  
werkwinkelcentraal@tracebrussel.be 

Werkwinkel Zuid  
Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht  
Tel: 02 526 20 80  
werkwinkelzuid@tracebrussel.be 

Leerwinkel 
Zoek je de juiste studie? Wil je een leertraject opstellen?  
En ben je 16 jaar of ouder? De Leerwinkel helpt je. 
Rouppeplein 15, 1000 Brussel 
Tel: 0484 92 04 12 
Tel: 0484 92 04 03 
leerwinkel@tracebrussel.be
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Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW) 
Zoek je werk? Heb je hulp nodig? Ga naar een Atelier 
Actief Zoeken naar Werk. 
Vind je ideale beroep. 
Vind een gepaste opleiding. 
Leer solliciteren (cv, motivatiebrief, sollicitatiegesprek). 
Leer hoe je je moet gedragen op het werk. 

Groep Intro  
Dorpsstraat 30, 1070 Anderlecht  
Tel: 02 558 18 80  
azw@groepintro.be  
www.groepintro.be

InBrussel  
Jagersstraat 11, 1000 Brussel 
Tel: 02 503 02 12  
info@inbrussel.be 
www.inbrussel.be 

Maks vzw   
Georges Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht  
Tel: 02 520 78 46 
onthaalwerk@maksvzw.org  
www.maksvzw.be 

Manpower Woluwe 
Gemeenschappenlaan 110,  
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel: 02 778 30 27 
office.projectactiris@manpower.be 
www.manpower.be

SBS Skill BuilderS 
Hertogsstraat 83, 1000 Brussel 
Tel: 02 801 08 70 
actiris@skillbuilders.be 
www.skillbuilders.be

Vokans Brussel 
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel 
Tel: 02 557 88 15 
brussel@vokans.be 
www.vokans.be

Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW)
Zoek je werk? Heb je hulp nodig? Ga naar een Atelier Actief Zoeken naar Werk. 
Vind je ideale beroep. 
Vind een gepaste opleiding. 
Leer solliciteren (cv, motivatiebrief, sollicitatiegesprek). 
Leer hoe je je moet gedragen op het werk. 
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Actiris 
Zoek je werk? Ben je afgestudeerd? Wil je een 
werkloosheidsuitkering aanvragen? Schrijf je dan in 
bij Actiris.  
 
- Agentschappen 
adressen op www.actiris.be > Over Actiris > Contacten 
 
- Contact Center 
Heb je vragen?  
Bel of mail het Contact Center van Actiris 
of gebruik het contactformulier  
of de chatbox op www.actiris.be  
Tel: 02 800 42 42 
werkzoekenden@actiris.be

- Informatie voor jongeren: 
 www.actiris.be > jongeren 

Actiris BAZW 
Begeleiding bij het Actief Zoeken naar Werk. 
Kiekenmarkt 7 (2e verdieping), 1000 Brussel 
Tel: 02 505 15 04 
begeleidingazw@actiris.be  
www.actiris.be

Jobfocus Actiris  
Zoekruimte (enkel op afspraak) 
Anspachlaan 65, 1000 Brussel 
Tel: 02 800 43 00  
jobfocusanspach@actiris.be 

Self’Actiris  
Zoekruimte (vrije toegang) 
Anspachlaan 65, 1000 Brussel  
selfactiris@actiris.be

In deze gids vind je de algemene voorwaarden voor 
beroepen, opleidingen, stages, een uitkering, … Maar 
elke situatie is anders. Bespreek daarom altijd jouw opties 
met een Actiris-consulent.

!
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VDAB 
Wil je snel werk vinden? Volg een opleiding.  
Samen met onze partners organiseren we 
opleidingen in diverse sectoren: administratie, zorg, 
bouw, industrie, logistiek, transport en IT. 
Al onze opleidingen zijn in het Nederlands. Als je 
Nederlands leert, heb je nog meer kans op werk.  
Je kan een cursus Nederlands volgen, vóór of tijdens 
de opleiding. 
 
- Informatie over de opleidingen bediende en 
verkoop: 
VDAB, Wetstraat 95, 1040 Etterbeek 
Tel: 02 235 18 11 
 
- Informatie over de opleidingen Bouw,  
industrie, transport, logistiek en social profit: 
VDAB, Bergensesteenweg 1440, 1070 Anderlecht 
Tel: 02 525 00 30 
www.vdab.be 
 
- Informatie voor jongeren: 
www.vdab.be/jongeren 
 
Tewerkstellingsmaatregelen 
Vind je moeilijk werk? Brussel heeft veel initiatieven 
die je helpen.  
Kijk op www.aandeslag.be, 
www.actiris.be > Tewerstellingsmaatregelen  
en www.schakelsnaarwerk.be.

Huis van het Nederlands 
Wil je Nederlands leren en oefenen in Brussel? 
Contacteer het Huis van het Nederlands. Ze testen 
je kennis van het Nederlands en zoeken de ideale 
cursus voor jou. 
 
Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel 
Tel: 02 501 66 60  
info@huisnederlandsbrussel.be 
www.huisnederlandsbrussel.be 
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Kinderopvang 
Zoek je Nederlandstalige kinderopvang in Brussel?  
Kijk op www.kinderopvangbrussel.be.  
Registreer hier je opvangvraag,  
voor je kind van 0 tot 3 jaar.  
 

Kinderdagverblijven van Actiris 
Moet je solliciteren? Heb je een afspraak bij Actiris? 
Moet je selectieproeven doen? Start je met werken? 
En zoek je dringend kinderopvang? Contacteer een 
kinderdagverblijf van Actiris. 

Kinderdagverblijven partner van Actiris 
Start je een opleiding en zoek je dringend 
kinderopvang? Contacteer een kinderdagverblijf, dat 
partner is van Actiris.  
Meer informatie? Telefoneer naar 02 505 77 95.

Is je kind ziek? 
Is je kind ziek? En kan het niet naar het 
kinderdagverblijf of naar school?  
Zoek dan opvang aan huis. 

• Soms heeft je kinderdagverblijf opvang aan huis. 
• Soms heeft je gemeente of je werkgever opvang 

aan huis.
• Vraag ook informatie aan je mutualiteit. 

 Ze betaalt een deel van de kosten voor 
kinderopvang terug.

Anspachlaan 65,  
1000 Brussel 
Tel : 02 505 16 35 

Ulensstraat 95  
1080 Brussel  
Tel. 02 563 21 90 

Delaunoystraat 60  
1080 Brussel 
Tel. 02 563 24 92

Doe je aanvraag op tijd.  
Wacht niet tot de dag van het jobinterview om  
een opvangplaats aan te vragen.

!
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