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Collega’s, 

 

Voor een aantal van jullie is het zomerverlof achter de rug, sommigen hebben het nog te goed. 

Dit houdt ons uiteraard niet tegen om nog een nieuwsflash uit te sturen. 

 

En wat voor een: We zitten al aan nieuwsflash 30!  

Alle nieuwsflashen kan je trouwens terugvinden op: www.jumpstarters.be/medewerkerstools/. 

 

 

 

Welcome back 

 

Voor zij die al van hun verlof hebben kunnen genieten, welkom terug! We hopen dat jullie de 

batterijen hebben kunnen opladen. Het weer was dit jaar alleszins geen spelbreker. 

 

We gaan een nieuw werkjaar in. Een werkjaar waarin we de huidige opdracht met eenzelfde 

engagement kunnen verderzetten. En ook een werkjaar waarin we al naar de toekomst kijken. 

Het dagelijks bestuur zal waarschijnlijk in het najaar een dossier mogen schrijven voor de 

vervolgopdracht. Hiervoor zullen we jullie maximaal consulteren. 

 

We zien elkaar op 5 september terug fysiek in Brussel zodat we samen het nieuwe werkjaar op 

gang kunnen trappen. Concrete locatie wordt de komende we(e)k(en) nog bevestigd. 

 

 

WSE Maandtabel 

 

Een paar weken geleden mochten jullie van Vanessa een mailtje ontvangen met cijfers uit de 

WSE maandtabellen. Dit is een lijst die we maandelijks van VDAB mogen ontvangen, getrokken 

uit MLP.  

Dit zijn de cijfers waarop de opdrachtgevers de uitbetalingen doen. Zij kunnen verschillen met 

de cijfers uit Synergy/Sumatra. Redenen hiervoor zijn dat Synergy/Sumatra real life is, MLP geeft 

pas cijfers van tot en met de vorige maand. Ook als MLP nog niet is bijgewerkt, kunnen de 

cijfers afwijken. 

 

Op het tabblad ‘Kerncijfers’ kunnen jullie zien hoeveel kandidaat ondernemers (KO’rs) er in 

iedere fase gestart en afgerond zijn. 

Het tabblad ‘Deelnemers’ geeft dan alle KO’rs in de verschillende fasen weer. 

Tabblad ‘doorverwezen deelnemers’ laat alle doorverwijzingen vanuit VDAB zien en wat jullie 

daarmee gedaan hebben. 

 

Op de laatste Vlaamse projectgroep hadden we afgesproken dat we maandelijks jullie deze 

cijfers zouden bezorgen: dan kunnen jullie eventuele afwijkingen bekijken op niveau van 

kandidaat ondernemer. 

 

We komen hier zeker op terug op de projectgroep in september. 

 

 

http://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/


VLAIO event financiering 

 

VLAIO is het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. VLAIO is een van de 

opdrachtgevers en financierders van Jumpstarters. 

VLAIO heeft een studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat veel starters ondergefinancierd 

opstarten en weinig kennis hebben van een mogelijke financieringsmix: bank, Startlening; 

microkrediet, Winwinlening, business Angels, Crowdfunding, … .  

Om startersadviseurs hierin meer wegwijs te maken, organiseert VLAIO op 23 september een 

financieringsevent. De locatie moet nog door VLAIO bevestigd worden. 

 

 

Voilà, dan rest er ons niets meer dan jullie een fijn weekend toe te wensen, met meer 

dragelijke temperaturen      . 

 

Tot binnenkort, 

 

 

Vanessa, Nadia, Michel en Frank, Mitchel  

 


