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Collega’s, 
  
De zon schijnt, de vogels fluiten en het weekend lonkt. Edoch, geen weekend zonder 

Nieuwsflash! 

 

SYNERGY EN SUMATRA 
  
Synergy 

Synergy is het portaal waar we data over onze kandidaat ondernemers ingeven, Sumatra is 

dan weer de rapporteringstool. Om een kandidaat ondernemer te laten verschijnen in 

Sumatra als Verkennende Fase, moeten 2 velden zeker ingevuld zijn: 

 Datumveld ‘Infosessie/-moment’ op tabblad ‘Verkennende Fase’ 

 Aanvinkveld ‘Aanwezig op Infosessie/-moment’ op tabblad ‘Verkennende Fase’ 

 

De query die het rapport trekt, zoekt op deze 2 velden, vandaar. 

 

Sumatra 

Vorige week vrijdag heeft Vanessa de opleiding Sumatra gegeven. Hier zijn een aantal 

vragen en bemerkingen naar boven gekomen. Deze zijn besproken met Ivan en hij is de 

aanpassingen aan het doorvoeren. Volgende week komen we hierop terug in een nieuwe 

Nieuwsflash. 

 

  
DOORVERWIJZING VDAB/GTB 

 
Info bij doorverwijzing naar VDAB/GTB 

Wanneer wij kandidaat ondernemers vanuit Outreach laten toetsen bij de VDAB/GTB op 

toelaatbaarheid om ze naar de Verkennende Fase te laten doorverwijzen, geven we zeker 

volgende informatie door aan de VDAB/GTB consulent: 

 Beroepsdoel 

 Doelgroep 

 Randvoorwaarden die impact op het traject kunnen hebben (enkel werkgericht) 

 Indien bijberoep een tussenstap is, welke termijn nodig is om door te groeien naar 

hoofdberoep 

 

Ter herinnering, de lijst met alle consulenten VDAB/GTB per postcode vind je hier.  

 

 

TRANSITIEPREMIE 
  
Communicatie 

De vorige Nieuwsflash besprak welke wijzigingen eraan komen voor de transitiepremie: 

uitbreiding naar alle werkzoekenden, maar wel halvering van de premie, ook voor 45-

plussers.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s--nTFd1ZpaDEu-MscRU7Df1ycLWpNjzLgxi5eYsl4/edit?usp=sharing


Vooraleer dit een Ministerieel Besluit kan worden, moet het eerst nog de Raad van State 

passeren. 

 

In afwachting van het ministeriële besluit kunnen jullie de kandidaat ondernemers alert 

maken op de komende wijzigingen en welke impact dit kan hebben.  

 

 45-plussers kan je alert maken op de mogelijke tijdelijke inkrimping van de premie om 

eventueel een versnelde opstart te overwegen; 

 jongere starters (-45 jaar) kan je alert maken op de mogelijke toegang tot de 

Transitiepremie vanaf 1 april. 

 

Je geeft dit enkel mee ter informatie. De effectieve keuze ligt bij de klant. Het is niet de 

bedoeling om kandidaten te pushen richting opstart of uitstel van opstart. 

Verwijs altijd naar de website www.vlaanderen.be/transitiepremie en benadruk dat deze 

wijzigingen nog niet definitief zijn. Benadruk dat jouw mail informatief is en dat alle officiële 

informatie terug te vinden is op www.vlaanderen.be/transitiepremie .    

  
 
Voilà, dit was ondertussen al onze 7e Nieuwsflash. 

Alvast een heel fijn weekend, en maandag weer op post voor een week Jumpstarten! 

 

Vanessa, Nadia, Ruben en Frank 
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