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Collega’s, 

 

Tijdens deze zonnige lentedagen ontspruiten er nieuwtjes in Jumpstartersland waarvan we jullie 

zeker niet willen onthouden! 

 

 

Nieuwe collega’s 

 

We verwelkomen graag onze nieuwe collega’s binnen Jumpstarters        

 

Sinds 14 maart maakt Shana Dequesne deel uit van de Jumpstarters-familie, zij 

sluit bij Syntra West aan in plaats van Marion Decock. 

 

Bij Syntra AB heetten we Najia Elbaroudi welkom. Najia is op 14 

maart opgestart ter vervanging van Sebastien Decnoop. 

 

We wensen beide adviseurs veel succes en kijken er naar uit ze live te kunnen 

ontmoeten tijdens de volgende Vlaamse Projectgroep! 

  
 

Aanpak doorverwijzing outreach 

 
Naar aanleiding van wat onduidelijkheden en verschil in interpretatie rond de aanpak bij de 

doorverwijzing van outreachklanten, zijn de stappen in het checken van de beschikbaarheid 

en toelaatbaarheid in een richtlijn gegoten die ook op intranet van VDAB zal geplaatst 

worden. Deze aanpak zal vanaf nu uniform worden toegepast door alle bemiddelaars: 

 

Aanpak doorverwijzing bij outreach Jumpstarters - Google Documenten 

 

 

Transitiepremie 

 
De Vlaamse Regering heeft vorige week de beslissing goedgekeurd om de transitiepremie 

structureel uit te breiden naar alle Vlaamse werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd. Deze 

uitbreiding werd in voorjaar 2021 tijdelijk in het leven geroepen en wordt vanaf 1 april 2022 

definitief.  

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een transitiepremie (met o.a. het 

doorlopen van een prestarterstraject) blijven ongewijzigd. De enige verandering die we, als 

aanbieder van een prestarterstraject, kunnen opmerken, is dat er vanaf 1 april 2022 geen 

leeftijdsgrens meer is voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.  

 

Meer info op https://www.vlaanderen.be/transitiepremie  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1WRR8gOecq1tUngDtjTGzIpwHKPs1g8YjN8jz47qawL0/edit
https://www.vlaanderen.be/transitiepremie


Sociale media 

 
De Social media experts onder ons zullen zeker al opgemerkt hebben dat onze Facebook- en 

Instagram-pagina meer en meer activiteit vertoont. We willen deze pagina’s graag warm 

houden en daarvoor hebben we content nodig! Verhalen van en getuigenissen over kleine of 

grote successen van kandidaat-ondernemers, alles is welkom.  

 

Je kan hiervoor iemand van de werkgroep Sociale Media aanspreken: Thomas in West-

Vlaanderen, Elisa in Oost-Vlaanderen, Frie in Antwerpen, Ben in Vlaams-Brabant en Ruben in 

Limburg.  

 

We kijken uit naar mooie verhalen van en voor onze doelgroep! 

 

 

 

Vriendelijke groeten en tot binnenkort! 

 

Vanessa, Nadia, Frank en Ruben 


