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Collega’s, 

 

Het is bijna een maand geleden dat we elkaar virtueel in de Vlaamse Projectgroep zagen. 

Ondertussen zaten jullie niet stil, wij ook niet. 

 

Even een update uit Jumpstartersland, zodat iedereen mee is met de laatste evoluties. 

 

Handleiding 

 
Op de projectgroep werd aangekondigd dat we aan de hand van de verschillende 

handleidingen, één samenvattende handleiding zouden distilleren. Wel, deze is klaar en 

vinden jullie terug onder https://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/ en dan FAQ. 

Deze handleiding is onze bijbel. Als we ergens aan twijfelen, kunnen we hiernaar teruggrijpen. 

Wanneer een nieuwe collega in Jumpstarters start, wordt dit het eerste te lezen document . 

 

Wij bezorgen jullie binnenkort ook een gedrukt exemplaar, zodat dit jullie overal kan 

vergezellen.    

 

Storytelling en filmpjes 

 
De werkgroep communicatie is een tijdje geleden uit de starblokken geschoten en heeft al 

heel wat communicatie items opgenomen. 

Zoals ook op de projectgroep besproken, is Carlotta Storytelling ondertussen begonnen met 

de opnames van getuigenissen van ondernemers die via Jumpstarters gestart zijn. We hebben 

vanuit het dagelijks bestuur al een eerste realisatie kunnen zien, veelbelovend! 

Een aantal van jullie hebben reeds zeer interessante ondernemers doorgegeven. Voor degene 

die dit nog niet gedaan hebben, kunnen jullie dit de komende dagen in orde brengen. Ruben 

kan je hiervoor contacteren. 

 

Nieuwe collega’s 
 

Vorige projectgroep hebben we Samira, Elisa en Bruno als nieuwe collega’s kunnen 

voorstellen. Volgende maand komen er nog 2 collega’s bij. 

 

Bij nieuwe collega’s moeten we niet enkel een adressenlijst aanpassen, maar hebben we een 

hele checklist af te werken vanuit het dagelijks bestuur. Ook moeten we oa VDAB hiervan 

proactief op de hoogte brengen. Bovendien hebben wij bij het indienen van de opdracht 

functieprofielen moeten mee opladen waar een adviseur Jumpstarters aan voldoet. 

 

Kunnen jullie ons daarom proactief op de hoogte brengen wanneer iemand nieuw start of 

intern verschuift? Idealiter vooraleer de vacature gelanceerd wordt, maar zeker vooraleer 

iemand als adviseur Jumpstarters actief op het terrein komt 

 

 

 

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


Rest ons enkel nog jullie een goede avond te wensen, en voor wie van toepassing, een fijn 

verlof. 

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort! 

 

Vanessa, Nadia, Ruben en Frank 


