
U kan volgende procedure volgen om uw 
loopbaancheques te bestellen.

Vragen? Bel ons op 0800/24830 en wij 
helpen u graag verder.

Het Coachingatelier team.
Machteld, Sara, Els, Anja en Kevin.



Ga naar www.vdab.be

Klik op Log in op mijn loopbaan

http://www.vdab.be/


Heeft u nog geen login gevens voor “mijn 
loopbaan” klik op registreer je nu en ga dan verder 
met de volgende slide.

Heeft u reeds login gegevens voor “mijn loopbaan” 
dan kan u inloggen en verder gaan naar SLIDE 11





Vul je rijksregisternummer en e-mail adres in.

Klik op de knop ga verder.



Vul bovenstaande gegevens in. Zeker naam, adres en 
gsm nummer. Het is aan te raden steeds een gsm 
nummer in te geven zodat u steeds makkelijk uw 
wachtwoord kan herstellen.





Vul je studies in. De velden met een oranje sterretje zijn verplicht.



Vul je moedertaal in.





U bent klaar met de registratie en meteen 
ingelogd. Er rest nog één stap. 
Ga naar uw e-mail box en klik op de link

“ bevestig je e-mail adres”





U kan nu aanmelden 
met uw 
rijksregisternummer 
en e-mail gegevens.



Vul uw e-mail adres of rijksregisternummer dat je op 
de achterkant van je identiteitskaart kan vinden in.
Let op indien u uw rijksregisternummer invult doe dit 
dan zonder leestekens tussen, enkel de cijfers.
Wachtwoord vergeten, kijk dan even op de volgende 
slide.



Wachtwoord vergeten?
Klik op de knop wachtwoord vergeten en 
u kan een nieuw wachtwoord instellen 
via Telefoon of Gsm.
Lukt het niet bel ons dan en wij helpen u 
verder 0800/24830



Klik op Bestel loopbaancheques



Klik op nieuwe 
bestelling.



Duid aan dat je akkoord bent 
met de algemene voorwaarden 
en klik op de knop bestel 
loopbaancheques.



Je aanvraag werd 
geregistreerd, 
binnen een paar 
dagen krijgt u een 
mail van Edenred
zoals aangegeven 
op de volgende 
slide. Na 2-3 dagen 
nog geen mail 
ontvangen bel ons 
dan op 0800/24830



Nadat u deze mail van Edenred
heeft ontvangen kan u de betaling 
uitvoeren. Na enkele dagen 
ontvangt u de loopbaancheque.



Nog in te vullen de mail die je krijgt met een loopbaancheque

U heeft de mail 
ontvangen van 
edenred met in bijlage 
de loopbaancheque.
Mail de mail naar 
contact@loopbaan-
coaching.be en naar 
uw coach.

mailto:contact@loopbaan-coaching.be


Contacteer ons via 0800/24830 of 
contact@loopbaan-coaching.be en wij 
helpen u graag verder.

Het Coachingatelier team.
Machteld, Sara, Els, Anja en Kevin.

mailto:contact@loopbaan-coaching.be
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