
 

 
 

 

Nieuwsflash – nr. 2 – 15 januari 2021 
 

 
Collega’s, 

 

Vooraleer het weekend, mét aangekondigde sneeuw, in te wandelen, nog een Nieuwsflash 

om jullie allemaal up-to-date te houden. 

 

 

HUISSTIJL 
 

Nieuwe huisstijl, aangepaste documenten 

Vanaf nu kan je alle documenten terugvinden op 

www.jumpstarters.be/medewerkerstools/  en is het niet meer nodig om deze op jouw harde 

schijf te bewaren. De rubrieken Standaarddocumenten, Interessante Links en Nieuwsflash zijn 

reeds aangevuld. De rubrieken Tools en FAQ’s worden de komende periode verder 

aangevuld. 

Uiteraard is deze pagina niet statisch maar dynamisch: hier worden documenten 

bijgeplaatst, niet relevante verwijderd en indien nodig worden ze geüpdatet.  

Opgelet, deze pagina is voor jullie, Jumpstarters adviseurs, en de consulenten van VDAB en 

GTB. Deze link wordt dus niet gecommuniceerd met onze klanten. 

 

Ook hopen we begin volgende week www.jumpstarters.be online te kunnen zetten met een 

eerste content en de info naar de klant en doorverwijzer toe. 

 

 

SYNERGY 

 
Standaardisatie benaming documenten die opgeladen worden.  

Jullie zijn al goed aan de slag gegaan met Synergy. Het aantal klanten, Klantfiches en 

Basisfiches, groeit gestaag. Bij controles door WSE/ESF zullen Johan en ik voldoende hebben 

aan Synergy, en jullie niet meer moeten lastigvallen voor het aanleveren van documenten of 

stavingstukken. Om bij een controle opgevraagde documenten vlot te kunnen terugvinden, 

spreken we best een standaardisatie af hoe we de documenten gaan benoemen. 

 

Regel is: Afkorting Document_NAAM_Voornaam 

 

Concreet zou dit voor mij betekenen: 

Intakeformulier                                   => IF_MALESZKA_Frank 

Entrespiegel                                        => ES_MALESZKA_Frank 

CV                                                      => CV_MALESZKA_Frank 

Akkoord Gegevensverwerking          => AG_MALESZKA_Frank 

VF Verslag                                          => VFV_MALESZKA_Frank 

BF Verslag                                          => BFV__MALESZKA_Frank 

Ondernemersplan                             => OP_MALESZKA_Frank 

 

Aan te vinken/aan te vullen velden 

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


Wanneer een kandidaat ondernemer ook effectief op de Collectieve Infosessie aanwezig is, 

vink je in Synergy in de Basisfiche op tabblad Verkennende Fase het aanvinkveldje 

‘Aanwezig op collectieve infosessie’ aan. 

 

Wanneer een kandidaat ondernemer afhaakt in de Verkennende Fase (bv komt niet meer 

opdagen, wil niet verder in het traject, … ) vul je het datumveld ‘Stopgezet in VF’ aan. 

Wanneer voor een kandidaat ondernemer ‘negatief besluit’ is genomen, vul je het 

datumveld ‘Evaluatiegesprek VF’ aan (en niet ‘Stopgezet in VF’). Iemand die afhaakt, 

‘Stopgezet in VF’, is immers niet ‘factureerbaar’, iemand met een negatief ‘Besluit VF‘ wel. 

 

Hetzelfde principe geldt voor de ‘Begeleidende Fase’ 

 

 

Voilà, dit was het voor Nieuwsflash 2. Rest er ons enkel nog jullie een fijn weekend te wensen. 

 

Tot binnenkort! 

 

Johan en Frank 

 


