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Collega’s, 

 

Het werkjaar heeft zich alweer een poosje geleden op gang getrokken. En jullie zijn opnieuw 

enthousiast dagdagelijks bezig om onze kandidaat ondernemers zo goed mogelijk voor te 

bereiden op hun toekomst als zelfstandige.  

 

Tussendoor nog een Nieuwsflash om jullie op de hoogte te houden van wat er in Vlaanderen 

reilt en zeilt binnen Jumpstarters. 

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

 

 

Waar vind ik mijn collega Jumpstarters adviseurs? 

 

Je kan altijd jouw collega adviseur 

terugvinden op Synergy > bovenaan in 

dropdown ‘Medewerkers’ kiezen > eerste 

letters adviseur ingeven en ‘enter’. 

Uiteraard vind je hier ook de collega’s uit 

het dagelijks bestuur terug. 

Ook op de website 

www.jumpstarters.be/contact vind je jouw 

collega terug. 

 

 

 

Tot voor kort stond een lijst met alle Jumpstartersadviseurs uit de verschillende provincies  op 

www.jumpstarters.be/medewerkerstools. Deze lijst dreigde wel eens te verouderen en 

bijgevolg hebben we ze verwijderd. 

 

 

Minister 

 

We mogen stellen dat minister Jo Brouns  

een grote interesse heeft in 

Jumpstarters. Begin juli ontvingen we de 

minister reeds voor een 

ontbijtvergadering. We bespraken toen 

de werking en de resultaten van 

Jumpstarters. 

 

 Op 21 september mochten we de 

minister wederom ontvangen. We lieten 

de minister nu vooral kennis maken met 

onze ondernemers en de adviseurs.  

 

 

 

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


De minister reikte 2 awards uit naar aanleiding van 2.000 

begeleide Jumpstarters: De Jumpstarters Award Digitalisering aan 

Hava Yavuz van ‘Eva Home’ en De Jumpstarters Award Innovatie 

aan Steven Nagels van ‘Innervate’ 

 

Cécile Rochus van ‘Céramicart Cécile Rochus’ ontwierp en 

maakte de Jumpstarters Awards, Liesbeth Beckers van ‘Leesbat’ 

maakte on the spot een cartoon van de minister en Hanne Kippers 

van Hanne Kookt verzorgde met haar cateringdienst een 

verrassend ontbijt, inclusief de favoriete boekweitpannenkoek van 

de minister. 

 

De minister erkende de noodzaak van de dienstverlening van 

Jumpstarters, haar breed bereik naar verschillende  doelgroepen 

en hij toonde sterke interesse in de werking en resultaten van 

outreachend werken. 

 
 

Een beeld zegt meer dat 1000 woorden 

 

In de eerste jaarhelft hebben jullie ondernemers aangeleverd die hun verhaal wilde brengen 

in een filmpje. Lotte van Carlotta Storytelling heeft de afgelopen maanden deze opnames 

gemaakt, gemonteerd, om feedback gevraagd, aangepast, de eindredactie uitgevoerd, … 

en nu zijn ze klaar! 

 

We hebben 10 filmpjes: 10 

ondernemers, telkens 2 uit iedere 

provincie. Iedere ondernemer  

getuigt wat de meerwaarde van 

Jumpstarters was voor hem of haar. 

In ieder filmpje focussen we ook op 

een ondernemerscompetentie. 

 

 

 

 

 

 

Je vindt ze allemaal terug op ons YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UC_5C4g3sXIQ2iNQNzQnokfA  
 

De werkgroep communicatie gaat komende week hierrond een actieplan opstellen om de 

filmpjes actief op onze verschillende kanalen te gebruiken. 

 

 

Nieuwe consulenten VDAB/GTB 

 

Regelmatig komen er nieuwe consulenten bij VDAB/GTB, of gaan er weg. 

 

Wanneer er nieuwe consulenten worden aangekondigd, kan je hen even contacteren om zo 

de samenwerking vlot te laten starten. Nodig ze zeker mee uit op jullie volgend provinciaal 

overleg. 

 

We vragen Mark Vanden Berghe en Ilse Brulmans om door te geven wanneer er een nieuwe 

consulent start, zodat jullie altijd op de hoogte zijn. 

 

Uiteraard vinden jullie de meest recente lijst met consulenten terug op 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s--nTFd1ZpaDEu-

MscRU7Df1ycLWpNjzLgxi5eYsl4/edit#gid=263095485   

https://www.youtube.com/channel/UC_5C4g3sXIQ2iNQNzQnokfA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s--nTFd1ZpaDEu-MscRU7Df1ycLWpNjzLgxi5eYsl4/edit#gid=263095485
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s--nTFd1ZpaDEu-MscRU7Df1ycLWpNjzLgxi5eYsl4/edit#gid=263095485


 

 

 

Voilà, nu zijn jullie weer een beetje bij in de ontwikkelingen van Jumpstarters Vlaanderen. 

 

Tot binnenkort, 

 

 

Vanessa, Nadia, Mitchel en Frank 

 


