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Collega’s, 

 
Vooreerst onze beste wensen voor 

2023! Een goede gezondheid, veel 

plezier in het werk en dat het een 

ondernemend jaar mag worden met 

mooie resultaten en af en toe een 

uitdaging.  

 

2023 wordt een jaar waarin we 

Jumpstarters zullen afwerken. 

Jumpstarters als huwelijk tussen Project 

AZO! en Maak Werk Van Je Zaak. En dit 

in een breed en divers partnerschap. 

 

2023 wordt ook het jaar dat we op de 

nieuwe tender zullen indienen. 

Uiteraard wordt dit getrokken door en 

ligt het grote werk bij het dagelijks bestuur. Desalniettemin gaan we jullie maximaal betrekken 

om een sterk en vanuit de praktijk doorleefd dossier te schrijven. 

 

En we hopen dan ook dat 2023 een jaar wordt waarin we de erkenning van het goede werk 

van Jumpstarters zien in de toewijzing van de nieuwe tender. 

 

Uiteraard wordt 2023 ook het jaar van heel wat fijne trajecten, mooie verhalen, … kortom van 

een dagdagelijkse werking van Jumpstarters. En … hierbij hoort een vlekkeloze administratie 

om de rapporteringen te kunnen voeden. 

 

 

Volgende rapportering: MLP 

 

Zoals ook in de laatste nieuwsflash van 2022 aangekondigd, kunnen we deze maand opnieuw 

rapporteren. VDAB trekt haar lijst op 15/01. Dus nog 2 dagen tijd om losse eindjes en 

openstaande dossiers aan te vullen in MLP. 

Opgelet, enkel de dossiers die 31/12/2022 hebben als uiterste datum “uitgevoerd”, worden in 

de MLP-tabel van VDAB opgenomen en kunnen gerapporteerd worden. 

 

 

Volgende rapportering: Synergy  

 

Eenmaal we een rapportering ingediend hebben, krijgen we de periodieke controle over de 

vloer. Tot hier toe betrof dit steeds een ‘controle on the desk’ maar ook een ‘controle ter 

plaatse’ (bij Stebo) is mogelijk. 



Wat houdt dit in? ESF neemt een steekproef van +/- 60 kandidaat ondernemers waarvan we 

alle documenten moeten aanleveren. Aangezien we de meesten van jullie hier niet voor 

moeten lastigvallen, wil dat zeggen dat 

alle noodzakelijke documenten aan de 

klant hangen.  

Even checken of bij jouw kandidaat 

ondernemers alle documenten 

opgeladen zijn?  

Dat kan je zien in Sumatra, maar ook in 

Synergy door op de knop ‘Bijlagen Jumpstarters niet opgeladen’ in je Synergy Workspace te 

klikken. 

 

We wensen jullie een fijn einde van de werkweek, alvast een fijn weekend en een prachtige 

opstart van werkjaar 2023 toe! 

 

 

Tot binnenkort! 

 

 

Vanessa, Nadia, Mitchel en Frank 

 

 

 

Tip: Alle voorgaande Nieuwsflashes kan je terugvinden en nalezen op: 

www.jumpstarters.be/medewerkerstools/. 

 

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

