
 

 
 

 

Nieuwsflash – nr. 4 – 29 januari 2021 
 

 
Collega’s, 

 

We zijn bijna een maand ver in 2021 en ondertussen al aan de vierde Nieuwsflash toe. Deze 

Nieuwsflash verduidelijkt vooral een aantal procedures en afspraken waarrond de voorbije 

weken wat onduidelijkheid heerste.  

Veel leesplezier! 

  

 

DOORVERWIJZING EN MLP 

 

Procedure doorverwijzing en inzagerecht MLP 
Tijdens onze provinciale info- en intervisiemomenten van de afgelopen maanden zijn er heel 

wat vragen en onduidelijkheden gerezen over de procedure van doorverwijzing zowel bij de 

Jumpstarters adviseurs als consulenten van VDAB/GTB. Daarom hebben we samen met een 

aantal Jumpstarters adviseurs, consulenten van VDAB/GTB provinciaal en VDAB nationaal de 

flow van doorverwijzing uitgeklaard. 

De procedure hoe VDAB/GTB naar Jumpstarters doorverwijst, of hoe wij kandidaat 

ondernemers via outreach en tussencheck bij VDAB/GTB in traject krijgen, vind je terug op 

www.jumpstarters.medewerkerstools => FAQ.  

Of simpelweg via deze link https://www.jumpstarters.be/wp-

content/uploads/2021/01/Procedure-toeleiding-en-MLP-Jumpstarters.pdf . 

 

MLP fiche 

Tegelijkertijd hebben we de MLP-fiche geüpdatet. De MLP fiche beschrijft het traject 

Jumpstarters en hoe stapsgewijs het traject in MLP te registreren. Ook het 

financieringsnummer voor Jumpstarters en de OE nummers voor alle partners staan hierin 

beschreven. Neem dit document zeker grondig door. De meest recente versie vinden jullie 

altijd onderaan op https://extranet.vdab.be/mlp/draaiboeken-en-projectfiches/begeleiding-

en-opleiding-esf-oproepen of rechtstreeks via deze link 

https://extranet.vdab.be/system/files/media/bestanden/2021-

01/517_projectfiche_Opdracht%20Prestart%20Inclusief%20Ondernemen.pdf 
 
 

ACCEPTEREN/WEIGEREN DOORVERWIJZING 

 

Accepteer enkel bij zekerheid 

Accepteer een doorverwijzing slechts wanneer je zeker bent dat de kandidaat ondernemer 

in de Verkennende Fase komt én dat de opvolging binnen jouw organisatie gebeurt (OE 

Stebo, OE SYNTRA, OE Starterslabo). Best accepteer je pas na het eerste gesprek. 

Want eenmaal de doorverwijzing geaccepteerd, is een traject ingenomen. 

 

Je accepteert door in MLP ‘Accepteren voor opname in actie’ te kiezen. 

 

Weigeren doorverwijzing 

Een weigering doorverwijzing geef je aan in MLP: 

http://www.jumpstarters.be/
http://www.jumpstarters.medewerkerstools/
https://www.jumpstarters.be/wp-content/uploads/2021/01/Procedure-toeleiding-en-MLP-Jumpstarters.pdf
https://www.jumpstarters.be/wp-content/uploads/2021/01/Procedure-toeleiding-en-MLP-Jumpstarters.pdf
https://extranet.vdab.be/mlp/draaiboeken-en-projectfiches/begeleiding-en-opleiding-esf-oproepen
https://extranet.vdab.be/mlp/draaiboeken-en-projectfiches/begeleiding-en-opleiding-esf-oproepen
https://extranet.vdab.be/system/files/media/bestanden/2021-01/517_projectfiche_Opdracht%20Prestart%20Inclusief%20Ondernemen.pdf
https://extranet.vdab.be/system/files/media/bestanden/2021-01/517_projectfiche_Opdracht%20Prestart%20Inclusief%20Ondernemen.pdf


 Jij oordeelt dat de klant niet in het traject kan/mag opgenomen worden:  ‘niet 

accepteren – weigering partner’ 

 De kandidaat ondernemer geeft aan niet in het traject te willen stappen: ‘niet 

accepteren – weigering klant’ 

 De consulent VDAB/GTB annuleert de doorverwijzing: je moet niets doen in MLP 

 

Een weigering doorverwijzing geef je aan in Synergy: 

 Er is reeds een Basisfiche: je vult datumveld ‘Stopgezet in VF’ in op tabblad 

Verkennende Fase 

 Er is nog geen Basisfiche: je hoeft niets meer in Synergy te registreren 

 

We komen op dit item zeker uitgebreid terug op de Vlaamse Projectgroep van 11/02. 

 

EERSTE FACTURATIEPERIODE JUMPSTARTERS 

 

Momenteel zijn we alle data aan het verzamelen om de eerste factuur uit te sturen. De 

facturatie heeft betrekking op de periode 01/07/2020 – 31/12/2020. Kunnen jullie daarom ten 

laatste tegen aanstaande woensdag alle Basisfiches in Synergy in orde maken? Zeker ook 

het IKL-nummer toevoegen in functie van de facturatie van de menukaart. 

 

NOG GEÏNTERESSEERDEN 

 

Ken je nog iemand die de Nieuwsflashes graag wil ontvangen?    

Laat het ons dan weten. Dan voegen wij de emailadressen toe aan de ontvangerslijst.  

 

 

 

 


