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Handleiding voor het bestellen van loopbaancheques 

Wie een account heeft op de website van VDAB, kan bestellen via zijn dossier in “Mijn loopbaan”.  

Heb je nog geen account dan moet je die eerst aanmaken. Maar je kan ook telefonisch cheques 

bestellen via het gratis telefoonnummer van VDAB. (0800 30 700). 

Heb je hulp nodig contacteer gerust één van onze loopbaanbegeleiders.  

 

Stap 1: ga naar de pagina over loopbaanbegeleiding op de site van VDAB 

 www.vdab.be  

  Typ in het zoekveld “loopbaancheques” en druk op “enter”. 

 

Klik vervolgens op “ Bestel loopbaancheques”. 

 

http://www.vdab.be/
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Klik op “Bestel loopbaancheques via mijn loopbaan. 

 

 

Stap 2: Inloggen op “Mijn loopbaan”:  

je bent nu op de pagina’s voor “Mijn Loopbaan”  

 1. Je hebt een account: meld je aan  
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 2. Je hebt geen account.  

 

Dan druk je op “Maak een account aan”. 

Typ je rijksregisternummer en emailadres in en klik op “Ga verder” 

 

 

 

Wanneer je werknemer bent, dan schrijf je je in als “vrijwillige werkzoekende”. Je kiest voor Neen 



Keerpunt laatst aangepast 07/04/21 

  

 

Stap 3: Bestel de cheques 

Je komt terecht op de pagina om de cheques te bestellen. Na het controleren van je gegevens en het 

akkoord met de voorwaarden, klik je op “bestel loopbaancheques”. 

 

 

In sommige uitzonderlijke situaties lukt het niet om cheques bestellen, terwijl je er wel recht op hebt. 

Bijvoorbeeld omdat je in je opzegperiode zit. Contacteer in dat geval je loopbaanbegeleider.  
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Stap 4: Betaalopdracht 

Na afronding van de bestelling krijg je via mail een opdracht tot betaling van de cheques. Na de 

betaling ontvang je de loopbaancheque eveneens via mail. De uitgave van de cheques gebeurt door 

de firma Edenred.  

Je mailt de cheques door naar je loopbaanbegeleider en je kan starten met de loopbaangesprekken 

Je dient de cheque binnen de 3 maand te gebruiken. Indien je dat niet doet, wordt heb bedrag 

automatisch teruggestort.  


