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Nuttige links om je zoektocht naar werk of je buitenlandse stage voor te 
bereiden 

 

Wil je graag in het buitenland werken, maar je weet niet waar te beginnen? Weet je niet waar je 
nuttige informatie vindt om je vertrek voor te bereiden?  

Hieronder vind je een lijst terug met nuttige links om met je zoektocht te starten.*  

 

NUTTIGE LINKS WELKE INFORMATIE VIND JE ER TERUG? 

ACTIRIS Wil je stage lopen of een job vinden in het buitenland? Met of 
zonder ervaring of een diploma, er zijn talloze mogelijkheden! 
Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, 
kan je bij elke stap helpen. 

AMBASSADES EN 
CONSULATEN 

De buitenlandse ambassades en consulaten kunnen heel wat 
nuttige informatie geven voor jouw verblijf in het buitenland, o.a. 
wat betreft de levensomstandigheden en de toegang tot de 
arbeidsmarkt. 

DATABANK MET 
GEREGLEMENTEERDE 
BEROEPEN 

Sommige beroepen zijn gereglementeerd en kunnen enkel worden 
uitgeoefend door personen die aan welbepaalde voorwaarden 
voldoen. De databank met gereglementeerde beroepen is een 
hulpmiddel om na te gaan of een beroep in een ander EU-land 
gereglementeerd is en hoe je toegang tot het beroep kan krijgen. 

BUREAU INTERNATIONAL 
JEUNESSE  

Het Bureau International Jeunesse (BIJ) begeleidt jongeren uit 
Wallonië en Brussel die, buiten het schoolkader, graag naar het 
buitenland willen.  

 

Het BIJ biedt bijvoorbeeld stages, studiebezoeken, 
beroepsinlevingen of opleidingen in verschillende continenten aan.   

EUROPESE 
ZIEKTEVERZEKERINGSKAART 

De Europese ziekteverzekeringskaart is een gratis kaart waarmee je 
openbare gezondheidszorg kan genieten tijdens een tijdelijk verblijf 
in een van de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland, en dit aan dezelfde voorwaarden en aan hetzelfde 
tarief (in sommige landen zelfs gratis) als de inwoners van het 
desbetreffende land. 

http://www.actiris.brussels/
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/werken-buiten-brussel/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
https://www.lebij.be/
https://www.lebij.be/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=559
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=559
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BEROEPENPUNT Je zoekt een opleiding of je aarzelt over je studiekeuze? Je hebt hulp 
nodig bij je zoektocht naar werk of je wilt je omscholen? Je droomt 
ervan je eigen activiteit te creëren? Je wilt graag in een ander 
gewest of in het buitenland studeren of werken? Het Beroepenpunt 
begeleidt en gidst iedereen bij zijn loopbaankeuzes. 

DORIFOR Dorifor is een databank van Bruxelles Formation met alle 
opleidingen voor volwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

EMPLOI STORE Emploi Store is een gratis platform dat onlinetewerkstellings- en 
opleidingsdiensten aan iedereen biedt. Je cv verrijken, je 
voorbereiden op een virtueel sollicitatiegesprek, zoeken naar 
werkaanbiedingen enz. 

ENIC-NARIC Moet je je diploma of je opleidingstraject laten erkennen om in een 
ander Europees land te kunnen werken? Dan kan je terecht bij één 
van de ENIC-NARIC-centra (European Network of Information 
Centres - National Academic Recognition Information Centres). 

TAALHOEK VAN ACTIRIS Om in het buitenland te kunnen werken, moet je misschien een 
andere taal onder de knie hebben. Heb je zin om een taalopleiding 
te volgen om je kansen op een nieuwe job in het buitenland te 
vergroten? Actiris biedt voor alle Brusselaars verschillende gratis 
formules aan. 

EURES EURES is het Europese netwerk van arbeidsbemiddelingsdiensten 
dat als doel heeft de professionele mobiliteit van werknemers te 
vergemakkelijken. Via het EURES-portaal vind je duizenden 
werkaanbiedingen van over heel Europa, tips over de levens- en 
werkomstandigheden in de verschillende landen enz. Je kan er je cv 
uploaden en EURES-consulenten contacteren die je verder zullen 
adviseren in je zoektocht naar werk in Europa. 

EUROGUIDANCE Het Euroguidance-netwerk geeft informatie over de studies en 
opleidingen die in Europa beschikbaar zijn, de 
mobiliteitsmogelijkheden (incl. stages in bedrijven), de 
modaliteiten om je in een ander Europees land te vestigen 
(administratieve stappen, huisvesting zoeken, juridisch kader om te 
kunnen studeren en werken, sociale zekerheid enz.). 

http://www.actiris.brussels/
https://www.citedesmetiers.brussels/nl/op-zoek-naar-werk/
https://www.dorifor.be/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.enic-naric.net/index.aspx
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/een-taal-leren/
https://ec.europa.eu/eures/public/index_nl
http://www.euroguidance.be/
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EUROPASS  

Op deze website vind je een reeks tools en inlichtingen waarmee je 
je cv kan aanpassen aan het Europese model. Zo kan je je 
vaardigheden, kwalificaties en ervaring in je cv opnemen opdat het 
voor heel Europa duidelijk en coherent is. 

 

BEGELEIDING ACTIEF 
ZOEKEN NAAR WERK 
(BAZW) 

Om een job of een stage in de wacht te slepen, is het belangrijk te 
weten hoe je het moet aanpakken. Of je nu je cv moet opstellen of 
verbeteren in het Nederlands of het Frans, een sollicitatiebrief 
moet schrijven die de aandacht van de rekruteerder trekt of je moet 
je voorbereiden op een sollicitatiegesprek, de dienst BAZW van 
Actiris kan je in al je stappen coachen. 

INFOR JEUNES Infor Jeunes stelt gratis informatie ter beschikking over 
verschillende thema's zoals tewerkstelling, huisvesting, 
opleidingen, sociale zekerheid, onderwijs, internationale mobiliteit 
enz.  

YOUR EUROPE Your Europe is een Europees portaal met als doel je te helpen in al 
je stappen: praktische informatie voor het dagelijks leven in een 
ander Europees land, rechten en plichten, mogelijkheden enz. 

MISSOC Het Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) 
biedt up-to-date informatie over de systemen voor sociale 
bescherming in de EU-lidstaten. De databank biedt de mogelijkheid 
om meerdere systemen voor sociale bescherming te vergelijken en 
te analyseren. 

RVA  De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beheert het systeem 
van de werkloosheidsverzekering in België, alsook enkele 
tewerkstellingsmaatregelen. Alvorens naar het buitenland te 
vertrekken, wordt er aangeraden om de RVA te contacteren om 
meer te weten te komen over de gevolgen van je vertrek voor je 
werkloosheidsuitkeringen. 

ORIENTAEURO OrientaEuro biedt gepersonaliseerde coaching- en 
opleidingsdiensten aan. OrientaEuro kan je eveneens helpen je 
beroepsproject te verduidelijken, je cv en/of sollicitatiebrief te 
verbeteren (in het Nederlands, Frans en Engels), je voor te bereiden 
op een sollicitatiegesprek enz. 

PARTIR A L’ÉTRANGER EN 
40 QUESTIONS 

Deze brochure biedt een antwoord op talloze vragen i.v.m. een 
buitenlands avontuur. 

http://www.actiris.brussels/
https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/beroep-doen-op-een-coach/
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/beroep-doen-op-een-coach/
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/beroep-doen-op-een-coach/
https://inforjeunes.be/thematique/mobilite-internationale/
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://www.missoc.org/
https://www.rva.be/nl
https://www.orientaeuro.be/nl/
https://issuu.com/infor-jeunes/docs/40q_final_print_2014cuted?e=13871570/10897250
https://issuu.com/infor-jeunes/docs/40q_final_print_2014cuted?e=13871570/10897250
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PORTAIL DE LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE DES 
JEUNES EN FÉDÉRATION 
WALLONIE BRUXELLES 

Infor Jeunes en BIJ hebben een portaal gecreëerd waar talrijke 
vragen van Waalse en Brusselse jongeren rond de mogelijkheden 
van een internationaal project worden beantwoord. 

PORTAAL VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 

Je gaat in het buitenland wonen, werken of studeren? Via dit 
portaal van de sociale zekerheid vind je alle informatie terug over 
je recht op sociale zekerheid in het buitenland. 

PVTISTES.NET Pvtistes.net helpt jongeren van 18 tot 35 jaar bij hun vertrek naar 
het buitenland in het kader van een werkvakantie. Dankzij een 
werkvakantie kunnen jaarlijks duizenden Belgen een nieuw land 
(Australië, Canada, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Taiwan) en zijn 
cultuur ontdekken en daarbij de toestemming bekomen om er te 
werken. 

OVERZEESE SOCIALE 
ZEKERHEID 

De Overzeese Sociale Zekerheid biedt sociale verzekeringen aan 
voor aangesloten geëmigreerde Belgen die in een land werken 
buiten de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het 
Verenigd Koninkrijk. 

FEDERALE 
OVERHEIDSDIENST (FOD) 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Raadpleeg de website van de FOD Buitenlandse Zaken alvorens 
naar het buitenland te vertrekken. Je vindt er reisadviezen voor elk 
land. 

Het is ook mogelijk om voor de FOD Buitenlandse Zaken in het 
buitenland te werken. 

FEDERALE 
OVERHEIDSDIENST (FOD) 
FINANCIËN 

De FOD Financiën geeft je informatie over de fiscale gevolgen van 
een vertrek naar het buitenland. 

 

*Deze lijst is niet exhaustief. Het gaat om enkele tips om je te begeleiden bij al je stappen. 

 

http://www.actiris.brussels/
https://www.mobilitedesjeunes.be/
https://www.mobilitedesjeunes.be/
https://www.mobilitedesjeunes.be/
https://www.mobilitedesjeunes.be/
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/
https://pvtistes.net/en/
https://www.overseassocialsecurity.be/nl/
https://www.overseassocialsecurity.be/nl/
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belgie-verlaten
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belgie-verlaten
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belgie-verlaten

