Tijdelijk werklozen wil deelnemen aan VDAB-erkende opleiding bij VDAB-partner
In de huidige economische situatie wil de VDAB werknemers die tijdelijk economisch
werkloos zijn, stimuleren om in de vrijgekomen tijd een opleiding of een opleidingsmodule te
volgen. Zo kunnen ze hun positie op de arbeidsmarkt versterken.
Werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten ook (op eigen
initiatief) een VDAB-erkende opleiding kunnen volgen bij een partner.
Procedure
∗ Wanneer een werknemer, die tijdelijk economisch werkloos is, bij jou een aanvraag voor
een opleiding indient, dan dien je volgende documenten aan je VDAB-contactpersoon
(uitbestedingsverantwoordelijke, medewerker tenderteam, coördinator regie, …) te
bezorgen:
- Ondertekend aanvraagformulier voor inzagerecht
Op dat formulier vul je alle identiteitsgegevens in van de werknemer (naam –
voornaam – adres – rijksregisternummer – diploma!) en je vermeldt ook de gegevens
over de gevraagde opleiding (opleidingscode en naam opleiding).
- Kopie van het RVA-controleformulier C3.2A voor de tijdelijke werkloosheid
∗

De VDAB-contactpersoon bekijkt samen met jou de opportuniteit om betrokkene de
opleiding te laten volgen.
Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, dan zorgt de VDAB-contactpersoon ervoor dat je
de nodige registraties kunt uitvoeren:
- maakt een beperkt dossier aan, wanneer de werknemer nog geen VDAB-dossier heeft
- registreert trajectbegeleiding
- verleent je inzagerecht
Zodra dit gebeurd is, geeft VDAB je een sein.

∗

Wanneer je van de VDAB een sein hebt gekregen dat de registratie kan gebeuren en de
cursist start de opleiding start, dan voer je de opleidingslijn in met het
uitbestedingsnummer dat normaal bij het bewuste opleidingsproject hoort.

∗

De werknemer kan in geen geval aanspraak maken op cursistenvergoedingen en –
tegemoetkomingen van de VDAB!
Daarom dien je onmiddellijk na de registratie van de start van de opleiding een sein te
geven aan VDAB-contactpersoon met de vraag om het statuut te corrigeren.
VDAB wijzigt in detail van de opleidingslijn ‘soort cursist’ in‘Tijdelijk werkloze’’.
Voor het opleidingscontract dien je gebruik te maken van het sjabloon TO8.1 in
bijlage. Vul dit in, druk het af en laat het ondertekenen.
Wanneer de deelnemer-werknemer voldoet aan de criteria die in de financiering van het
opleidingsproject bepaald zijn, dan komt deze deelname ook in aanmerking voor de
financiering.
Wanneer dit niet het geval is (bv. de deelnemers moeten ‘niet-werkend werkzoekenden’
zijn), dan wordt die deelname niet door VDAB gefinancierd.
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