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Collega’s, 

 
December, de feestmaand, is officieel 

begonnen. De Goedheiligman is deze 

week terug naar Spanje vertrokken en 

ook de adventskalenders hebben hun 

eerste verrassingen prijsgegeven. Vanaf 

nu is het dus helemaal oké om Mariah 

Carey door de boxen te knallen! 

 

Ondertussen houden we jullie toch graag 

op de hoogte van alle nieuwigheden en 

interessante weetjes binnen Jumpstarters. 

Alle voorgaande Nieuwsflashen kan je 

trouwens terugvinden en nalezen op: www.jumpstarters.be/medewerkerstools/. 

 

 

Terugblik op de Vlaamse projectgroep 

 

Op maandag 28/11 was het weer verzamelen blazen voor een nieuwe Vlaamse projectgroep. 

Ditmaal werden we ontvangen in het Huis van het Nederlands in Brussel. Naast een algemene 

update en een intervisie, werden ook Mark Vanden Berghe en Hélène Mulder uitgenodigd 

voor een toelichting.  

 

Mark sprak onder meer over de vernieuwingen omtrent de transitiepremie en het nieuwe 

wettelijke kader voor artistieke beroepen. Hélène stelde, als menukaartpartner, haar aanbod 

voor.  

 

Het verslag van onze vergadering werd ondertussen aan jullie bezorgd. De extra informatie 

van Mark en de presentatie van 

Hélène kunnen op verzoek worden 

doorgestuurd.  

 

Tot slot kunnen we jullie het resultaat 

van onze kerstshoot tonen. De foto is 

ook toegevoegd in de bijlage. Zo kan 

iedereen zijn/haar kerstwensen 

overbrengen naar de eigen 

contacten.  

 

Bedankt voor de massale opvolging 

van de kerstdresscode! En vergeet 

natuurlijk zelf niet op 16/12 jullie foutste 

kerstoutfit nog eens boven te halen. 

 

  

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.jumpstarters.be%2fmedewerkerstools%2f&c=E,1,YhZl2oksPy0vHFVVqrnLlbhsBSKqUo7squOhPraagkCiO3SbPSAHzx9Y3deQ4xJQdVVbCJn3f6IrzO-LzsrO3bZ9wqQfSG6_SJs-Uig8EQ1beFYdxD_3Vg,,&typo=1


Inspirational content incoming  

 

Elisa riep reeds enkele malen op om 

inspirerende, leuke of informatieve content 

door te geven voor de sociale mediakanalen 

van Jumpstarters. Verschillende collega’s 

gaven ondertussen ook al heel wat content 

door, waarvoor dank!  

Om ook de komende tijd en in 2023 voldoende 

materiaal te hebben om te posten, roepen we 

graag op om dit te blijven doen.  

 

De werkgroep communicatie ontwikkelde 

daarvoor ook een formulier, opdat de ko zelf zijn 

verhaal kan neerschrijven. Met die info gaan 

Elisa, Ben en Mitchel aan de slag om onze 

sociale mediakanalen actueel te houden.  

Wie zich trouwens geroepen voelt om één keer 

in de maand samen met de werkgroep 

communicatie te brainstormen over leuke acties, etc. Mag zich melden bij Mitchel en/of Elisa. 

Voornamelijk uit de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zoeken we nog creatieve 

geesten.  

 

 

Workshop Startkompas  

 

Zoals reeds naar voren kwam op de Vlaamse projectgroep, lijkt het 

nuttig om een workshop omtrent de werking van het VLAIO-

Startkompas te organiseren. In samenwerking met Syntra AB, 

waarvoor een dankjewel aan Eline, zal binnenkort een eerste sessie 

georganiseerd worden.  

 

Deze sessie zal ingericht worden door de docent die binnen Syntra AB 

ook Start Me Up mee vormgeeft en onder meer de module 

‘begeleiding bij Startkompas’ doceert. De sessie duurt 4 uur.  

 

Wie graag aansluit, mag dit reeds aangeven (via een mailtje of 

telefoontje aan Mitchel). Meer info volgt snel!  

 

 

 

Update MLP-dossiers  

 

Het DB diende in augustus RPT 4 in. Ondertussen volgde een 

controle on the desk. We verwachten de fondsen ieder 

moment op onze rekening, zodat jullie dan weer een 

schuldvordering kunnen opstellen. 

 

Ondertussen dient RPT 5 zich aan. Midden januari kunnen 

we opnieuw rapporteren. De te factureren aantallen 

moeten op MLP gebaseerd zijn. Daarom een warme oproep: werk tegen 31/12 MLP zo veel 

mogelijk bij: geef afgeronde VF’n en BF’n aan in MLP.  

 

Alvast bedankt!  

 

 

Vanessa, Nadia, Mitchel en Frank 


