�

Schrijf je in als werkzoekende via het gratis
nummer 0800 30 700 of via www.vdab.be.

�

Vraag een werkloosheidsuitkering aan
bij je vakbond of bij de hulpkas voor
werkloosheidsuitkeringen - www.hvw.be.

�

Dien een schuldvordering in bij de curator.
Dat is belangrijk, als je nog geld moet krijgen
van je werkgever (loon, verbrekingsvergoeding,
eindejaarspremie,…). Zo word je schuldeiser
in het faillissement. Meer informatie krijg je bij
je plaatselijke vakbond, via de curator of bij de
hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

�

Dien een aanvraag tot tegemoetkoming in
bij het Fonds voor Sluiting Ondernemingen
(FSO). Het FSO is een publieke instelling die
vergoedingen uitbetaalt aan de slachtoffers van
een faillissement. Wanneer je werkgever failliet
gaat, kan de afhandeling van het faillissement
een aantal jaren in beslag nemen. In dat geval
neemt het FSO de betaling van de verschillende
vergoedingen voor zijn rekening.
Meer informatie vind je op
http://www.rva.be/home/FondsNL.htm.

Heb je nog vragen?
Contacteer één van onze interventieadviseurs.
De interventieadviseurs voor jouw regio vind je terug
op: http://vdab.be/hraanbod/interventieadviseurs.
shtml

v.u.: F. Leroy - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel, februari 2010 — Failliet, wat doen?

Maak je papierhandel in orde

Het bedrijf waar ik werk,
gaat failliet.

Wat moet ik doen?

Wat nu?

Maak gebruik van outplacement
Het bedrijf waar je werkt, gaat failliet.
Het komt er nu op aan snel ander werk te vinden.
Welke stappen moet je ondernemen?

Laat je helpen door de VDAB
Als het bedrijf waar je werkt, failliet gaat, kan
de curator een aanvraag indienen bij het sociaal
interventiefonds van de VDAB. De VDAB betaalt dan je
outplacementbegeleiding.
Wat kun je van de VDAB verwachten?
� het aanbod om je werkzoekendendossier in orde te
brengen;
� informatie over de diensten van de VDAB, o.a.
ondersteuning bij vacatures en zoeken naar
opleidingen;
� informatie over outplacement.

Wat is outplacement?

Hoe vraag je outplacement aan?

Outplacement is een professionele begeleiding bij je
zoektocht naar een nieuwe baan.
Tijdens individuele en groepssessies wordt uitgezocht wat
je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt, of er behoefte is
aan extra opleiding,… Je krijgt onder andere ook hulp bij het
zoeken naar vacatures, een cv opstellen, een sollicitatiebrief
schrijven, sollicitatiegesprekken oefenen. Deze begeleiding is
volledig gratis. Het cursusmateriaal krijg je ook gratis.
Verplaatsingskosten worden niet terugbetaald.

Stuur een aangetekende brief met je outplacementvraag
naar de curator.

Voor wie?
Als de curator een aanvraag heeft ingediend bij het sociaal
interventiefonds, krijgt elke werknemer die het slachtoffer
is van een faillissement een aanbod om outplacement te
volgen.
Ben je jonger dan 45? Dan is outplacement vrijblijvend,
maar wel een sterke aanrader.
Ben je ouder dan 45 en langer dan 1 jaar in dienst?
Dan ben je verplicht om outplacement te volgen.
Dien een aanvraag voor outplacementbegeleiding in bij de
curator. Je uitbetalinginstelling kan je hierbij helpen.

Wie organiseert outplacement?
Outplacement wordt gegeven door bedrijven uit de privésector. De stuurgroep in de tewerkstellingscel beslist welk
outplacementkantoor jouw begeleiding op zich neemt.

De curator dient op zijn beurt een aanvraag in bij het
sociaal interventiefonds. Vervolgens contacteert de
interventieadviseur van de VDAB en/of het toegewezen
outplacementkantoor jou.

Hoe gaat het verder?
Je begeleiding wordt opgevolgd door de sociale interventiedienst van de VDAB, de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Eventueel is het sectoraal opleidingsfonds ook aanwezig. Hierdoor wordt de kwaliteit van
de begeleiding steeds bewaakt en kan er op je individuele
opleidingsvragen of knelpunten dieper worden ingegaan.
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de sociale
interventieadviseurs van VDAB of bij je vakbond.
De interventieadviseurs voor jouw regio vind je terug op:
http://vdab.be/hraanbod/interventieadviseurs.shtml

