
PROJECTFICHE – Opdracht Prestart Inclusief Ondernemen

ESF 517 Opdracht Prestart Inclusief Ondernemen (Jumpstarters)

Situering

De opdracht ’Ondersteuning prestart inclusief ondernemen’ heeft als doelstelling om specifieke doelgroepen voor te bereiden op zelfstandig
ondernemerschap. De dienstverlener biedt een geïntegreerd antwoord op de behoeften van deze doelgroepen en werkt in op de drempels die deze
doelgroepen ervaren. De dienstverlening die met deze opdracht voorzien wordt zet in op de volledige prestartfase, van het sensibiliseren en
informeren, verkennen van het ondernemersidee tot de gerichte ondersteuning naar de opstart van de onderneming. De dienstverlening scherpt de
competenties van het individu aan, speelt in op de individuele drempels en afstand die mensen ervaren tot ondernemerschap en versterkt het
fundament van een solide en duurzame onderneming aan de start.

De dienstverlening van de opdracht ‘Prestart Inclusief Ondernemen’/Jumpstarters omvat volgende activiteiten:

1) Sensibiliseren en bereiken van de doelgroep naar ondernemerschap
2) Verkennende fase: verkennen van ondernemerschapsaspiraties
3) Begeleidende fase: begeleiden van de kandidaat-ondernemer
4) Nazorg: de kandidaat-ondernemer die effectief van start is gegaan met een zelfstandige activiteit kan nog beroep doen op de adviseur

gedurende 6 maanden na de opstart.

De opdracht loopt voor de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2023.

De menukaart, waarvan verder sprake, bestaat uit een zo ruim mogelijk aanbod aan bestaande (kortlopende) activiteiten waarop de
kandidaat-ondernemer een beroep kan doen.
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Doelgroepen

De dienstverlener zal de dienstverlening verrichten ten aanzien van kandidaat-ondernemers die behoren tot de volgende categorieën:

- niet werkende werkzoekenden of deeltijds werkenden met inkomensgarantie uit het Vlaamse Gewest.
- Werkenden in de zin van de bepalingen van een collectief ontslag (CAO nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag) en/of de

sluiting van de onderneming (Sluitingswet - Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen) en volgens onderstaande
modaliteiten

- Werkenden die om economische redenen zijn ontslagen, maar die in hun opzegperiode nog tewerkgesteld zijn bij hun werkgever en
werkenden in een outplacement traject

- is ten laste van het R.I.Z.I.V. in voorbereiding op tewerkstelling (cat. 32)
- Behorend tot de kwetsbare werknemers:

o is een deeltijds werkende schoolverlater in beroepsinschakelingstijd (cat. 82) of
o is een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geschorst is ingevolge tijdelijke werkloosheid (cat. 92), of
o is een werkzoekende die regelmatig met interim werkt (cat. 89), of
o is een werknemer in een tewerkstellingsprogramma, of
o is een werknemer in tijdelijke arbeid (podiumkunstenaar, seizoenarbeid, topsporter, enz.), of
o is een werknemer in opzeg of met verbrekingsvergoeding (cat. 10).

- Vrij ingeschreven deeltijdse werknemer (cat. 93).
- Asielzoekers, Subsidiair Beschermden, Erkende Vluchtelingen
- Inburgeraars
- Niet-beroepsactieve groepen

Kandidaat-ondernemers worden toegeleid door VDAB/GTB of worden door de dienstverlener(s) zelf toegeleid naar het project. In het geval van
toeleiding door het partnerschap zelf is de positieve screening van de kandidaat door VDAB/GTB vereist voor opname in het traject.

Werkzoekenden met een nood aan technische opleidingen ter voorbereiding van een zelfstandige activiteit behoren niet tot de doelgroep en moeten
worden teruggeleid naar VDAB/GTB.
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STAPPEN & REGISTRATIE

De stappen voor de kandidaat in dit traject worden geregistreerd in Mijn Loopbaan voor Partners. Het financieringsnummer voor dit project wordt
ingevuld voor deze acties en vind je achteraan in de tabel.

Stap 1: Screening en toeleiding

VDAB/GTB staat in voor de screening van de kandidaat-ondernemers.

Na de positieve screening voor het traject Jumpstarters wordt door VDAB/GTB een afsprakenblad opgemaakt en worden de kandidaten met een
positieve screening doorverwezen naar de adviseur.
Kandidaten die negatief gescreend worden, worden terug opgenomen door VDAB/GTB voor bemiddeling naar werk.

Naast de doorverwijzing naar Jumpstarters, kan de VDAB/GTB bemiddelaar zelfstandig ondernemen ook doorverwijzen naar een traject
‘Activiteitencoöperatie/Labo’ - https://www.vlaanderen.be/een-eigen-zaak-oprichten-als-werkzoekende/activiteitencooperatie

Registratie:

VDAB/GTB registreert elke screening ondernemerschap met als resultaat positief of negatief en registreert bij een positieve screening een
doorverwijzing naar Jumpstarters of naar het traject Activiteitencoöperatie/Labo met een apart financieringsnummer.
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Stap 2: Verkennende fase

Het gaat om een opbouwend traject met eerst een brede verkennende fase waarin er wordt gepolst naar de aspiraties van de kandidaat-ondernemer
en eveneens wordt nagegaan in welke mate een zelfstandige activiteit een realistische doelstelling is voor de kandidaat-ondernemer. In eerste
instantie moet er voor de deelnemer een antwoord komen op de vraag of een zelfstandige hoofdactiviteit een optie is die de deelnemer verder wil of
kan verkennen en welke stappen vereist zijn om die doelstelling te bereiken.

In deze fase wordt er eveneens achterhaald of de deelnemer gebaat is bij het coachingstraject en op welke manier dit traject zal worden ingevuld.
Voor elke deelnemer wordt ingeschat welke drempels hij/zij ervaart om stappen te zetten naar ondernemerschap, op welke manier de
dienstverlening hieraan tegemoet komt en hoe zowel de kandidaat-ondernemer als de dienstverlener een beeld krijgt van een zelfstandige
hoofdactiviteit als een realistisch jobdoelwit.

Op het einde van de verkennende fase zijn de volgende conclusies mogelijk:
● De verkennende fase wordt stopgezet na bespreking met de bemiddelaar zelfstandig ondernemen, de reden van stopzetting wordt vermeld in

het digitaal klantdossier (MLP), de werkzoekende wordt door VDAB/GTB verder bemiddeld naar werk OF
● De kandidaat is geschikt voor de verdere begeleiding door de adviseur. De bevindingen en afgesproken acties worden eveneens weergegeven

in het digitaal klantdossier (MLP).

Registratie:

1. De adviseur accepteert de doorverwijzing.
Zie handleiding:  ‘doorverwijzing afwerken’

2. Bij aanvang van de verkennende fase voegt de adviseur de stap ‘oriëntatie naar ondernemerschap’ toe, zet deze actie op ‘bezig’ en vult het
financieringsnummer in. Na de intake/evaluatiegesprek verkennende fase wijzigt de adviseur de toestand naar ‘uitgevoerd’ (of ‘stopgezet’
indien de verkennende fase niet volledig afgerond werd) en vult het resultaat van de uitgevoerde verkennende fase en intake in: negatief of
positief.

3. De adviseur zet bij een positieve intake/evaluatiegesprek verkennende fase de afgesproken acties in de samenvatting van de actie ‘oriëntatie
naar ondernemerschap’ of er wordt een beschrijvend document opgeladen in het digitaal klantdossier (Begeleiding - Traject - Documenten
overzicht - + Voeg toe)
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4. Bij een negatieve intake/evaluatiegesprek verkennende fase wordt de conclusie en motivatie hiervoor genoteerd of toegevoegd via een
beschrijvend document in het digitaal klantdossier (Tab Begeleiding -  subtraject Traject - onderaan Documenten overzicht - Document
toevoegen).
Zie handleiding ‘Oriëntatie ondernemerschap’ .

Standaarddocumenten https://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/

Stap 3: Begeleidende fase

Tijdens de begeleiding worden de verwachtingen van de deelnemer in kaart gebracht, wordt er samen met een adviseur/coach een traject
uitgestippeld dat inzet op de individuele competentieontwikkeling van de kandidaat-ondernemer, inspeelt op de drempels en randvoorwaarden voor
ondernemerschap, een haalbaar ondernemingsplan opstelt en waarmee concrete stappen worden genomen richting de opstart van de onderneming.

De begeleidingsfase zal door de dienstverlener verder worden ingevuld in onderliggende acties. Doelstelling is dat er met elke kandidaat-ondernemer
door de dienstverlener een individueel groeipad wordt uitgestippeld en dat het traject weet aan te sluiten bij de persoonlijke progressie van de
deelnemer.

In deze fase kan de adviseur gebruik maken van activiteiten uit de menukaart, de afgesproken acties zijn opgenomen in een actieplan en worden
vermeld in het digitaal klantendossier (MLP).

Elke voortijdige stopzetting wordt voorafgaand besproken met de VDAB/GTB bemiddelaar zelfstandig ondernemen en wordt pas definitief na akkoord
van de bemiddelaar. Desgevallend wordt eerst nog een bemiddelingsgesprek georganiseerd en/of wordt de nood aan transmissie bekeken. In het
laatste geval levert de projectuitvoerder de nodige bewijzen en onderbouwing aan de bemiddelaar.

Registratie:

1. De adviseur voegt de stap ‘coach/ondersteun ondernemersvorming’ toe, zet deze op bezig en vult het financieringsnummer in.
In het samenvattingsveld worden de afgesproken acties uit de menukaart genoteerd of er wordt een beschrijvend document opgeladen in het
digitaal klantdossier  (Tab Begeleiding -  subtraject Traject - onderaan Documenten overzicht - Document toevoegen).
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2. Op het einde van de begeleiding registreert de adviseur de toestand ‘uitgevoerd’ of ‘stopgezet’. In de samenvatting wordt de conclusie van de
begeleiding of de reden van stopzetting genoteerd  of toegevoegd via een beschrijvend document in het digitaal klantdossier  (Tab Begeleiding
-  subtraject Traject - onderaan Documenten overzicht - Document toevoegen).

Standaarddocumenten https://www.jumpstarters.be/medewerkerstools/

3. De adviseur actualiseert het dossier in MLP (oa. gewenste jobs, competenties, attesten, …)

Tenzij anders vermeld vind je de hierboven vermelde handleidingen op de pagina met MLP-handleidingen: op
https://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml#stappen.

Dienstverlener:
● Het is uitermate belangrijk dat het VDAB-dossier steeds up-to-date blijft. Na iedere begeleiding dienen relevante onderdelen van het dossier

aangepast te worden. Hoe dit kan, wordt uitgelegd in de handleiding ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ op
https://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml#algemeen.

● Het doorverwijzen van werkzoekenden wordt opgetekend in het MLP. Hoe een doorverwijzing afgewerkt wordt, wordt uiteengezet in de
handleiding ‘Doorverwijzing afwerken’

● Tijdens de begeleiding ‘coach/ondersteun ondernemersvorming’ noteert de promotor zijn activiteiten in het MLP. Meer uitleg over deze
registratie staat in de handleiding ‘Coach/ondersteun ondernemersvorming’.
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Uitstroom

De vooropgestelde uitstroomdoelstelling (6 maanden na het einde van de begeleidingsfase) die in het ESF-programma wordt vooropgesteld bedraagt
20% (uitstroom/instroom in begeleidingsfase).

Contactpersonen bij ESF Vlaanderen

Fien Synaeve
T 02 552 83 48
Fien.synaeve@vlaanderen.be

Pieter Van Sande
02/552.83.42
Pieter.vansande@vlaanderen.be

Contactpersoon bij VDAB

Mark Vanden Berghe
Expert Ondernemen VDAB

M: 0499 59 59 06
E: mark.vandenberghe@vdab.be
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Overzicht projectpartners

Promotor/Co-aannemer Provincie Financieringsnr. IKP-nr. OE-nr.
Stebo VZW Limburg EEWP007 10005399

Syntra Limburg Limburg EEWP007 12750/0 10009184

Partner/onderaannemer Financieringsnr. IKP-nr. OE-nr.

Syntra West West-Vlaanderen EEWP007 7860/0 10007108

Syntra
Midden-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen EEWP007 12027/0 10009650

Syntra AB
Antwerpen/Vlaams-
Brabant

EEWP007 9433/0 10011291

CO-ACTIEF CVBA-SO
(=Starterslabo
Antwerpen)

Antwerpen
EEWP007

10321429/0 10009705

STARTERSLABO
VLAAMS-BRABANT

Vlaams-Brabant
EEWP007

10423386/0 10009716

STARTPUNT CVBA-VSO Oost-Vlaanderen EEWP007 10282975/0 10009715
STARTERSLABO
WEST-VLAANDEREN

West-Vlaanderen
EEWP007

10426481/0 10009887

STARTERSLABO LIMBURG Limburg EEWP007 10383892/1 10009706
MicroStart Support Oost-Vlaanderen EEWP007 10017873
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