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Collega’s, 
  
Geen weekend zonder Nieuwsflash. Noch de verstrengde Corona-regels, nog het voorspelde 

regenweer laten we aan ons hart komen. Volgende week wordt het tot 23°C! 

 

SYNERGY EN SUMATRA 
  
Synergy 

We merken dat soms klanten niet doorkomen in Sumatra in het vak ‘Verkennende Fase’. Als 

we dan even doorzoeken, blijkt telkens het aanvinkveld ‘Aanwezig op infosessie/-moment’ 

niet aangevinkt. 

Dus, wanneer een klant van jou in Verkennende Fase zit, zorg steeds dat dit veld aangevinkt 

is. 

 

Sumatra 

Op de ‘terugkomdag’ van Sumatra gaven jullie aan dat het tabblad ‘Monitoring’ niet 

duidelijk was welke klant nu in welke fase zit. Het veld ‘Verkennende Fase’ en het veld 

‘Begeleidende Fase’ gaven immers alle trajecten die reeds opgestart waren in VF en BF. 

 

Dus zoals jullie aangeven, hebben we dat aangepast.  

Iemand zit in VF in Sumatra wanneer in Synergy datumveld ‘Infosessie/-moment’ en 

aanvinkveld ‘aanwezig op Infosessie/-moment’ ingevuld zijn. 

Iemand zit in BF in Sumatra wanneer in Synergy datumveld ‘Opstartgesprek’ op tabblad 

‘Begeleidende Fase is ingevuld’. Op dat moment verdwijnt deze klant uit het veld VF in 

Sumatra. 

 

Daarnaast hebben we in Sumatra bij de details van Monitoring van de VF en BF de 

contactgegevens van de klanten toegevoegd. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld makkelijk lijsten 

trekken om iedereen in de VF te mailen. 

 

  
LOGO’S OP JUMPSARTERS.BE 

 
Ben je op zoek naar een logo om een verslag op te fleuren. De juiste versies aan degelijke 

resoluties vinden jullie terug op www.jumpstarters.be/medewerkerstools onder ‘Tools’. 
 

TRANSITIEPREMIE 
  
De wijzigingen aan de Transitiepremie gingen vandaag op de Ministerraad behandeld 

worden. Op de website van de Vlaamse Regering staat echter nog geen update. Ook leden 

van de commissie Transitiepremie hadden hierover nog geen nieuws . Waarschijnlijk weten 

we maandag meer. We brengen jullie dan asap op de hoogte!  

 
 
Vanessa, Nadia, Ruben en Frank 
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