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Collega’s, 

 

Nieuwsflash nummer 14! Tussen stijgende temperaturen, dalende corona-cijfers en véél  

EK-doelpunten door graag jullie aandacht voor enkele korte dienstmededelingen       

 

 

Detectietool 

 
In de fase Outreachment gaan we zelf op zoek naar potentiële klanten via verschillende 

acties. Wanneer je merkt dat er ondernemerschap zit in iemand, kan je die persoon naar de 

Verkennende Fase laten doorstromen.  

 

Dan stuur je een mailtje naar de VDAB consulent die voor die regio verantwoordelijk is 

(Google Drive). In bijlage van dit mailtje hang je zeker de ingevulde Detectietool (zie 

https://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/ ).  

 

Zorg dat je zeker in de detectietool vermeldt wat het ondernemersidee is en wat de 

begeleidingsnoden zijn voor de kandidaat ondernemer. 

 

 

Rugzak – Voucher 

 
In gevallen dat een deelnemer die ooit heeft deelgenomen aan Maak Werk Van Je Zaak 

uitzonderlijk een tweede kans krijgt om deel te nemen aan Jumpstarters, kan deze persoon 

opnieuw gebruik maken van het volledige budget van €500 in functie van de menukaart.  

 

In het vouchersysteem kan dit voor problemen zorgen aangezien er in het verleden dus al 

budget werd gebruikt.  

 

Stuur in dit geval een mailtje naar vouchersysteem@syntra-limburg.be met zeker de 

vermelding van het IKL-nummer van de persoon en geef kort aan dat het een geval betreft 

zoals hierboven beschreven. 
 

 

Flyers Jumpstarters 
 

Op de website zijn een blauwe en oranje flyer toegevoegd 

(http://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/). De flyers zijn afdrukklaar en in het witte vlak 

kan je je eigen gegevens toevoegen.  

 

Veel dank aan Vanessa en John voor de ontwikkeling ervan en aan Eline, Nour, Céline en 

Marion voor hun feedback! 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.jumpstarters.be%2fmedewerkerstools%2f&c=E,1,ETPPXlDT8w5Gn3CwR5fWEEDMDTOX0QtqQvuBZXLqWulwKaJGli7tx-kWZcSX1c4epUUHlgqC9PaYvUSEgr-uvIxu2-4--p3Of2rWY3ATMy7dn1zI62mh&typo=1
mailto:vouchersysteem@syntra-limburg.be
http://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/


Animatiefilmpje Jumpstarters 
 
Sinds kort heeft ons YouTube-kanaal ‘Jumpstarters’ een tweede aanwinst: namelijk het 

gelauwerde animatiefilmpje van Jumpstarters, nu met Engelse ondertiteling!  

 

Met dank aan Thomas Margot voor zijn talige input! 

 

Je kan het filmpje terugvinden via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=lYpFkKuUH1Q  

 

 

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort! 

 

Vanessa, Nadia, Frank en Ruben 

https://www.youtube.com/watch?v=lYpFkKuUH1Q

