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Opleidingsmateriaal
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Surf naar de website; 
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Heb je na de opleiding nog vragen? 
• Q&A café van 15u tot 16u

Voor beleidsvragen, email naar VLOT@vlaanderen.be

Technische problemen?
• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Inhoudstafel
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1. Platform vs Portaal

2. Platform overzicht

▪ Process flow 

▪ Login 

▪ Overview tabbladen

• Hoofdpagina

• Accounts

• Contactpersonen

• Locaties

• Opvangplaatsen
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Platform

▪ Voor gemeentelijke coördinatoren, 
aanbod managers, centraal beheerders, 
etc..

▪ Alle locaties te zien die toegewezen zijn 
aan uw postcode

▪ Registreren + Valideren + Toewijzen

▪ Link → Platform

Portaal

▪ Enkel voor aanbieders

▪ Enkel de locaties die uzelf hebt 
geregistreerd via het portaal zijn te zien

▪ Registreren van locaties

▪ Link → Portaal

Platform vs Portaal

http://www.dossier.vlaanderen-helpt.be/
https://www.vlaanderen-helpt.be/s/login/?language=nl_BE&startURL=%2Fs%2F&ec=302


Platform overzicht
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Locatie: adres + 
contactpersoon

Beschikbaarheid

Aantal
opvangplaatsen

Details

Zelfregistratie
2- factor authentication

3 Activiteiten

Aanbieden Valideren
Bevoegd Persoon

Aanmeldingswijze van 
de bevoegde dienst

Toewijzen
Bevoegd Persoon

Aanmeldingswijze van 
de bevoegde dienst
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Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 1 Opvangplaats 2

Locatie B 

Opvangplaats 1

De entiteit die aanbiedt

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en), met het 
aantal slaapplekken



Organisatie

Locatie

Opvangplaats

8

• Locatie Naam, Straatnaam, Nummer;, Bus
• Stad, Postcode
• Contactgegevens
• Locatie Type
• Beschrijving
• Subsidie
• Bereikbaar per openbaar vervoer?
• Verminderde mobiliteit
• Situatie Eigenaarschap

• Naam van de opvang
• Aantal slaapplaatsen
• Aantal van een type
• Bemeubeld
• Aantal badkamers
• Aantal WC's
• Werk nodig aan gebouw?
• Aantal slaapkamers

• KBO nummer 
• Straat 
• Huisnummer
• Bus
• Postcode
• Stad

Aanbieden

Valideren
Bevoegd Persoon

Lijstweergaven

Persoons- & 
Contactgegevens 

Toewijzen
Bevoegd Persoon



Het Formulier
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Om toegang te krijgen tot het platform moet 
u dit formulier invullen. Indien u een back 
wenst vult u zijn gegevens ook in. De back-up 
zal nadien dit formulier ook moeten invullen 
t.e.m. het veld “uw VO-ID”.

Link naar formulier

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/data-huisvestingstool


Login
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Door te klikken op de link, 
wordt u doorverwezen naar 
het volgende scherm:Surf naar de website:

www.dossier.vlaanderen-helpt.be

http://www.dossier.vlaanderen-helpt.be/


Startpagina - Hoofdpagina
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Op deze pagina ziet u een klein overzicht van 
locaties en de opvangplaatsen van uw 
postcode.



Accounts (organisaties)
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Mijn accounts: organisaties die u 
zelf heeft aangemaakt 



Contactpersonen
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Mijn contactpersonen: Alle contactpersonen die 
u zelf heeft geregistreerd via het platform
Recent weergegeven: De contactpersonen die u 
recent heeft aangeklikt/geraadpleegd 



Locaties
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Locaties van mijn postcodes: locaties die liggen in de 
postcodes die aan u zijn toegewezen 
Mijn Locations: locaties die u zelf heeft aangemaakt
My Locations to Validate: Te valideren locaties die liggen in de 
postcodes die aan u zijn toegewezen

Het pinnetje naast de titel van 
de lijstweergaven zorgt ervoor
dat de “gepinde” lijst standaard
zal openen wanneer u de tab 
opent. 



Opvangplaatsen
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Mijn Opvangplaatsen: opvangplaatsen die u 
zelf hebt aangemaakt
Opvangplaatsen van mijn postcodes: 
opvangplaatsen gelegen in de postcodes die 
aan u zijn toegewezen



Organisatie -> Locatie -> Opvangplaats
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Accounts (Organisatie)
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Als u naar de tab “Accounts” gaat kan u via de lijst 
“mijn accounts” alle organisaties terugvinden die u zelf 
hebt aangemaakt via het platform. Als u klikt op een 
organisatie komt u op de detail pagina van die 
organisatie.



Detailpagina van de organisatie
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Op de detailpagina van de organisatie ziet u 
rechts de locaties die verbonden zijn aan 
deze organisatie. U kan deze locatie 
aanklikken en dan komt u op de 
detailpagina van die locatie.



Detailpagina van de locatie
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Op de detailpagina van de locatie, ziet u 
rechts alle opvangplaatsen die verbonden 
zijn aan deze locatie. Als u op een 
opvangplaats klikt komt u op de detailpagina 
van de opvangplaats.



Detailpagina van de opvangplaats
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Op de detailpagina van de 
opvangplaats vindt u informatie 
over de opvangplaats.



Danku! 

Voettekst 21


