PROJECTFICHE START ME UP

Start Me Up - Succesvol ondernemen
Situering
‘Start Me Up’ is een (VDAB-erkende) opleiding voor kandidaat-ondernemers die reeds een concreet
ondernemersproject voor ogen hebben. Deze kandidaat hebben geen nood aan de trajecten
Jumpstarters of Labo (Activiteitencoöperatie).
VDAB erkent de dagopleiding met een vast programma. Dit wordt in blended vorm aangeboden, nl. 2
dagen per week op een Syntra-campus aangevuld met online modules.

Doelgroep
Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
De werkzoekende kandidaat-ondernemer moet positief gescreend en doorverwezen zijn via de
bemiddelaar zelfstandig ondernemen.
Belangrijk: De ondernemerscoach van Syntra die rechtstreeks aanvragen ontvangt en/of een
intakegesprek heeft met een werkzoekende die niet doorverwezen is door de bemiddelaar ZO
(Zelfstandig Ondernemen), brengt de ‘kandidaat-ondernemer’ op de hoogte van de mogelijkheid om
een erkende en dus kosteloze opleiding te volgen via VDAB, mits een positieve screening. Hij
verwijst door naar de juiste bemiddelaar zelfstandig ondernemen, op basis van de woonplaats van de
kandidaat-ondernemer. Op deze pagina kan je een overzicht vinden van de VDAB-bemiddelaars
zelfstandig ondernemen. Ter info: VDAB-vragenlijst ‘ondernemer worden’

Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’ door bemiddelaar ‘Zelfstandig
Ondernemen’
●

●
●

●

●

De screening van een kandidaat ondernemer gebeurt door de bemiddelaar ZO
registreren van “screening ondernemerschap” met resultaatcode “positief resultaat” of
“negatief resultaat”.
Indien een positieve screening doorverwijzing naar Syntra aanmaken
Via Stappen naar werk: “doorverwijzing”, doorverwijzing naar Partner Ondernemerschap
○ Organisatie: Syntra (zie onderaan voor overzicht)
○ Kies een afdeling (OE) (zie onderaan voor overzicht)
○ Financieringsnummer = (zie onderaan overzicht)
○ In de samenvatting noteer je: “Deelname aan opleiding ikv erkend individueel traject
naar werk” + “naam opleiding” + “voorziene start- en einddatum”
De doorverwijskaart print je af en laat je ondertekenen door de kandidaat ondernemer. Na
ondertekening van de doorverwijskaart, zet je de toestand van de doorverwijslijn op
“geïnitieerd”.
De kandidaat ondernemer dient zich ook in te schrijven bij Syntra. De doorverwijzing an sich
geldt niet als inschrijving.
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Procedure Registratie in Mijn Loopbaan voor Partners
Syntra staat in voor de verwerking van de inlichtingenbladen en de registratie in MLP.
●
●
●
●

Syntra werkt de doorverwijslijn af (zie ‘Handleiding Doorverwijzing afwerken’)
Syntra maakt de opleidingslijn aan (code 705001) met financieringsnummer van de provincie
waar kandidaat ondernemer woont. (zie ‘Handleiding registreren opleidingen’)
Syntra registreert de prestaties. (zie: ‘Handleiding prestaties en vergoedingen’)
Syntra registreert een begeleidingslijn ‘begeleiding tijdens de opleiding’ waarin de
vorderingen van de kandidaat ondernemer worden genoteerd. (zie ‘Handleiding Begeleiding
tijdens opleiding’)

Alle
handleidingen
voor
deze
registratie
vind
je
terug
op
Extranet:
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulieren#han
dleidingen-mlp

Uitvoerende partners
Uitvoerder +
locatie
Syntra AB
Vlaams-Brabant

Financierings
nummer
OE nummer IKP nummer Contactpersoon
Emmy Lee
emmy.lee@syntra-ab.be

V22R009

10011291

9433000

A27R001

10011291

9433000

L00R059

10009283

12750000

Syntra Midden
Vlaanderen
Vlaams-Brabant
/Asse

V61R006

10009650

12027000

Marleen Vanlierde
marleen.vanlierde@syntra-mvl.be
Anniek Chiau
anniek.chiau@syntra-mvl.be

Syntra West
(Kortrijk + Brugge)

W50R001

10007108
(Brugge)
580
(Kortrijk)

7860000

Jan Van Huffel
jan.vanhuffel@syntrawest.be

Syntra Midden
Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

O00R445

10009650

12027000

Marleen Vanlierde
marleen.vanlierde@syntra-mvl.be
Anniek Chiau

Syntra AB Mechelen en
Antwerpen
Syntra Limburg
Hasselt
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Emmy Lee
emmy.lee@syntra-ab.be

Jolien Dirix jolien.dirix@syntra-limburg.be
Sofie Claes sofie.claes@syntra-limburg.be
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anniek.chiau@syntra-mvl.be

Contactpersonen VDAB
Projectleider(s)
Antwerpen

Clairy Horemans - clairy.horemans@vdab.be

Vlaams-Brabant

Tine Verhoeven - tine.verhoeven@vdab.be

Limburg

Sara Crabbe - sara.crabbe@vdab.be

Oost-Vlaanderen

Barbara Destombes - barbara.destombes@vdab.be

West-Vlaanderen

Centraal

Mark Vanden Berghe - mark.vandenberghe@vdab.be
Annelies Feys - annelies.feys@vdab.be
Anne Vandebeek - anne.vandebeek@vdab.be

Projectopvolger(s)
Antwerpen

Els Demaeght - els.demaeght@vdab.be

Vlaams Brabant

Caroline Smets - caroline.smets@vdab.be

Limburg

Kelly Lambrechts kelly.lambrechts@vdab.be
Tom Ooms tom.ooms@vdab.be

Oost-Vlaanderen

Eric Delie eric.delie@vdab.be
Sofie Michiels sofie.michiels@vdab.be

West-Vlaanderen

Diederik Battheu diederik.battheu@vdab.be

Provinciale Expert MLP-coaches
Te
bereiken
via
het
MLP-contactformulier
op
Extranet:
https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder.
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