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Collega’s, 

 

Vooreerst ‘Welcome to a  brave new world’: .vrijdag heeft het Overlegcomité heel wat 

versoepelingen aangekondigd die ook een impact op jullie werk hebben. We kunnen terug 

groepen live organiseren, mondmaskers zijn niet meer verplicht, individuele gesprekken 

konden eerder al vlot doorgaan, … . Het is als het ware een tweede opstart voor 

Jumpstarters!, deze keer in de fysieke wereld. 

 
 

Facturatie 
 

Voor de eerste rapporteringsperiode (juli – december 2020) hebben we reeds in februari 2021 

de rapportering ingediend. Ondanks het kort opvolgen en regelmatig contacteren van ESF 

Vlaanderen, kwam hier weinig tot geen beweging in de zaak.  

Tot vorige vrijdag het bericht kwam dat deze week de rapportbeslissing ondertekend wordt. 

Eenmaal dit gebeurd is, kunnen wij de facturen opstellen en via het e-platform Mercurius 

uitsturen naar de 3 opdrachtgevers: ESF Vlaanderen, VDAB/GTB en VLAIO. Wanneer dan de 

fondsen ook effectief op onze rekening aankomen, kunnen we ze vervolgens naar jullie 

rekeningen doorstorten. Keep you all posted! 

 

 

Rapportering 
 

Vooraleer ESF Vlaanderen overging tot het opstellen van de goedkeuringsbrief, hebben zij 

een controle ‘on the desk’ gedaan. Dit wil zeggen dat ESF ‘at random’ 30 klanten uitpikt 

waar we vervolgens alles voor moeten aanleveren: deelnemersdossiers, 

intakes/detectietools, besluit VF/BF, … . 

Aangezien jullie zeer goed in Synergy registreren, konden wij alles uit Sumatra trekken en aan 

ESF bezorgen zonder jullie daarvoor lastig te moeten vallen  . Dus een welverdiende dikke 

pluim voor de goede administratie in Synergy!  

 

 

Facebook 
 
Een bestaande Facebookpagina omvormen of een andere naam geven, is geen sinecure. 

Aangezien Jumpstarters al bezet was, hebben we de naam moeten claimen en dit is 

uiteindelijk gelukt. De url www.jumpstarters.com/jumpstarters was echter ook al in gebruik. Tot 

op heden kregen we deze niet overgedragen. 

 

We hebben een tussenoplossing gezocht in https://www.facebook.com/jumpstartersbelgium 

. Deze leidt rechtsreeks naar onze Facebookpagina en kan vanaf vandaag in communicatie 

gebruikt worden. 

 

 

 

Vriendelijke groeten en een fijne werkweek!  

 

Vanessa, Nadia, Ruben en Frank 

http://www.jumpstarters.com/jumpstarters
https://www.facebook.com/jumpstartersbelgium

