
Vlaanderen 
helpt Oekraïne
Opleiding voor aanbieders



Opleidingsmateriaal

2

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

Voor beleidsvragen, email naar VLOT@vlaanderen.be

Technische problemen?
• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

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


Inhoudstafel
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1. Account aanmaken 
➢ Login pagina
➢ Persoonsgegevens invullen
➢ Bevestigingsmail
➢ Wachtwoord wijzigen
➢ Instellingen controleren

2. Locatie registreren (als u enkel namens eigen organisatie kunt registeren)
➢ Organisatiegegevens invullen
➢ Locatie-verantwoordelijke persoonsgegevens invullen
➢ Locatiegegevens invullen
➢ Opvangplaatsgegevens invullen
➢ Meerdere opvangplaatsen per locatie

3. Locatie registeren (als u OOK namens andere organisaties kunt registeren)
➢ Organisatiegegevens invullen
➢ Locatie-verantwoordelijke persoonsgegevens invullen
➢ Locatiegegevens invullen
➢ Opvangplaatsgegevens invullen
➢ Meerdere opvangplaatsen aanbieden

4. Gegevens controleren/ aanpassen
➢ Organisatie
➢ Locatie en opvangplaats
➢ Locatieverantwoordelijke
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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
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• 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



Account aanmaken 
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https://www.vlaanderen.
be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting


Login pagina
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Klik op “Nog geen account?” om 
een account aan te maken 

Surf naar de website:
https://www.vlaanderen-
helpt.be/

https://www.vlaanderen-helpt.be/


Persoonsgegevens invullen
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Ja: U gaat locaties met opvangplaatsen 
kunnen aanbieden voor uw eigen en/of 
andere organisaties 
Nee: U gaat ENKEL locaties met 
opvangplaatsen kunnen aanbieden voor uw 
eigen organisatie.

U kan later deze keuze 
NIET meer aanpassen. 

Het is dus belangrijk dat u 
goed nadenkt of u JA of 
NEE selecteert! 

Vul de persoonsgegevens van 
de nieuwe gebruiker in.

Vul de gegevens in van de 
organisatie waarvoor u een 
account aanmaakt.

U kan best 1 account 
aanmaken voor uw 
organisatie en deze 
inloggegevens delen met uw 
collega’s 



Bevestigingsmail 
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Druk op de link of kopieer de 
URL in de browser

Er wordt een bevestigingsmail 
verstuurd naar het opgegeven 
emailadres. 
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Wachtwoord kiezen 

Vul uw nieuwe
wachtwoordgegevens in en sla
deze op.
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Wachtwoord wijzigen (indien u GEEN bevestigingsmail 
zou krijgen = work around) 

U ontvangt een e-mail van 
“vlaanderen-helpt” met een klikbare
link.

Klik op “Uw wachtwoord
vergeten?”

Vul uw nieuwe wachtwoordgegevens in 
en sla op.



Instellingen controleren
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Via “Mijn instellingen” kan u uw
accountinstellingen aanpassen.



Locaties met opvangplaatsen registreren 
(als u enkel namens eigen organisatie kunt 
registeren)
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Locatie(s) aanbieden 

Klik op “Bied nieuwe locatie 
aan” om een nieuwe locatie toe 
te voegen.
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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



Organisatiegegevens voltooien
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Als u de eerste keer op ‘Biedt nieuwe locatie aan’ 
klikt, zal u worden doorverwezen naar een scherm 
waar u de gegevens uw organisatie moet voltooien. 
(Als u ook het KBO nummer heeft ingevuld, zal dit 
scherm niet opnieuw worden getoond indien u nog 
eens een locatie aanbiedt).

Vul het KBO-nummer van uw onderneming 
in indien van toepassing.

Vul de adresgegevens van 
uw organisatie in.

Klik op Volgende.
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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



Locatie-verantwoordelijke contactgegevens invullen
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Vul hier de contactgegevens in van 
de verantwoordelijke van de locatie. 
Alle velden zijn verplicht in te 
vullen. 

Klik op Volgende, na u een 
contactpersoon heeft 
geselecteerd of indien u 
een nieuw contactpersoon 
heeft aangemaakt.

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
contactpersonen (die uzelf eerder heeft opgegeven).

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe
contactpersoon opgeven (zie hieronder).
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Locatie registeren

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
locaties.

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe locatie
invullen (meer info op volgende slides).
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Locatiegegevens invullen (1/3)

Vul hier de adresgegevens in van de 
locatie.

“Huidige 
functie” wordt 
in de volgende 
(2/3) slide 
uitgelegd.

“Eigendoms-
situatie” wordt 
in volgende 
(3/3) slide 
uitgelegd.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Klik op Volgende, na u een 
locatie heeft geselecteerd 
of indien u een nieuwe 
locatie heeft aangemaakt.

Vul hier de gegevens in van de nieuwe
locatie die u wilt registeren.
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Locatiegegevens invullen – “Huidige functie” (2/3)

“Ingericht als woning” = bijvoorbeeld een huis.
“Ingericht als gedeelde wooneenheden” = bijvoorbeeld hotels, vakantieparken, 
woonzorgcentra, enz.
“Niet ingericht als wooneenheid” = bijvoorbeeld sporthallen, bedrijfspanden, enz.
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Locatiegegevens invullen – “Eigendomssituatie” (3/3)

Betreft het een private of publieke 
eigendom?

Zijn er reeds subsidies voor deze locatie?
Is de locatie bereikbaar met openbaar vervoer?
Is de locatie geschikt voor minder mobiele mensen?
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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



Opvangplaats registreren 
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• Geen werk nodig 
• Weinig werk nodig 
• Veel werk nodig

U krijgt achteraf, bij de 
overzichtspagina van de 
opvangplaats, het maximaal aantal 
bewoners te zien. Dit is het 
product van       en       = “Aantal 
van dit type” (     ) X “Aantal 
slaapplaatsen” (     ) “.

!!       = gaat over 1 type. 

Gaat over identiek 
dezelfde 
opvangplaatsen
(zelfde 
beschikbaarheid, 
zelfde 
eigenschappen, …)

Vul hier de informatie in over 
opvangplaats(en) binnen de 
locatie.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Informatie betreffend 1 type 
van de opvangplaats. Vul 
zoveel mogelijk informatie in.

• Bemeubeld 
• Deels bemeubeld
• Niet bemeubeld



Meerdere opvangplaatsen per locatie
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Selecteer “Ja” indien u nog een opvangplaats voor diezelfde locatie wilt toevoegen. (Vb.: Een 

opvangplaats met een andere beschikbaarheid of andere eigenschappen). ➔ Vul de gegevens 

van de nieuwe opvangplaats in.

Selecteer “Nee”➔ U wordt naar de startpagina doorverwezen. 



Locaties met opvangplaatsen registreren 
(als u OOK namens andere organisatie kunt 
registeren)
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Locatie(s) aanbieden 

Klik op “Bied nieuwe locatie 
aan” om een nieuwe locatie toe 
te voegen.
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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



Registratie voor bestaande organisatie: ja of nee?  
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Indien u een bestaande organisatie selecteert waarvan niet
alle gegevens zijn ingevuld, wordt u doorverwezen naar de
pagina ‘Voltooi registratie’. Controleer de gegevens en druk op
‘Volgende’ om verder te gaan.

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
organisaties (die uzelf eerder heeft geregistreerd).

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe
organisatie opgeven (zie hieronder)



Nieuwe organisatie aanmaken
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Eens u een organisatie heeft aangemaakt, 
kan u deze de volgende keer opnieuw kiezen 
in de lijst van bestaande organisaties.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

Vul het KBO-nummer van uw onderneming 
in indien van toepassing.

Vul de adresgegevens van de 
organisatie in.

Klik op Volgende.
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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



Locatie-verantwoordelijke contactgegevens invullen
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Vul hier de contactgegevens in van de 
verantwoordelijke van de locatie. 
Alle velden zijn verplicht in te vullen. 

Klik op Volgende, na u een 
contactpersoon heeft 
geselecteerd of indien u 
een nieuw contactpersoon 
heeft aangemaakt.

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
contactpersonen gelinkt aan de gekozen bestaande
organisatie.

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe
contactpersoon opgeven (zie hieronder)

U kan enkel uit een bestaande
contactpersoon kiezen, als u eerder
een bestaande organisatie heeft
gekozen.
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Locatie registeren

Indien u Ja kiest, verschijnt er een lijst met alle bestaande
locaties gelinkt aan de gekozen bestaande organisatie.

Indien u Nee kiest, moet u de gegevens van de nieuwe locatie
invullen (meer info op volgende slides).

U kan enkel uit een bestaande locatie
kiezen, als u eerder een bestaande
organisatie heeft gekozen.
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Locatiegegevens invullen (1/3)

Vul hier de adresgegevens in van de 
locatie.

“Huidige 
functie” wordt 
in de volgende 
(2/3) slide 
uitgelegd.

“Eigendoms-
situatie” wordt 
in volgende 
(3/3) slide 
uitgelegd.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Klik op Volgende, na u een 
locatie heeft geselecteerd 
of indien u een nieuwe 
locatie heeft aangemaakt.

Vul hier de gegevens in van de nieuwe
locatie die u wilt registeren.
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Locatiegegevens invullen – “Huidige functie” (2/3)

“Ingericht als woning” = bijvoorbeeld een huis.
“Ingericht als gedeelde wooneenheden” = bijvoorbeeld hotels, vakantieparken, 
woonzorgcentra, enz.
“Niet ingericht als wooneenheid” = bijvoorbeeld sporthallen, bedrijfspanden, enz.
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Locatiegegevens invullen – “Eigendomssituatie” (3/3)

Betreft het een private of publieke 
eigendom?

Zijn er reeds subsidies voor deze locatie?
Is de locatie bereikbaar met openbaar vervoer?
Is de locatie geschikt voor minder mobiele mensen?
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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



Opvangplaats registreren 
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• Geen werk nodig 
• Weinig werk nodig 
• Veel werk nodig

U krijgt achteraf, bij de 
overzichtspagina van de 
opvangplaats, het maximaal aantal 
bewoners te zien. Dit is het 
product van       en       = “Aantal 
van dit type” (     ) X “Aantal 
slaapplaatsen” (     ) “.

!!       = gaat over 1 type. 

Gaat over identiek 
dezelfde 
opvangplaatsen
(zelfde 
beschikbaarheid, 
zelfde 
eigenschappen, …)

Vul hier de informatie in over 
opvangplaats(en) binnen de 
locatie.

Door te klikken op de         
krijgt u meer informatie over 
de betreffende term/vraag. 

Informatie betreffend 1 type 
van de opvangplaats. Vul 
zoveel mogelijk informatie in.

• Bemeubeld 
• Deels bemeubeld
• Niet bemeubeld



Meerdere opvangplaatsen aanbieden
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Selecteer “Ja” ➔ U wordt doorverwezen naar vraag       

Selecteer “Nee”➔ U wordt naar de startpagina doorverwezen. 

Selecteer “Ja” ➔ indien u nog een opvangplaats voor diezelfde locatie en zelfde organisatie wilt 

toevoegen. (Vb.: Een opvangplaats met een andere beschikbaarheid of andere eigenschappen). ➔

Vul de gegevens van de nieuwe opvangplaats in.

Selecteer “Nee”➔ U wordt doorverwezen naar vraag  

Selecteer “Ja” ➔ U wordt doorverwezen naar het scherm om een contactpersoon van de locatie 

te registreren. U registreert nu onder dezelfde organisatie.

Selecteer “Nee”➔ U wordt doorverwezen naar het scherm om een organisatie te selecteren of 

aan te maken.



Organisatie- ,locatie- en 
opvangplaatsgegevens controleren en 
bewerken
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Overzicht van aangemaakte locaties
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Overzicht van aangemaakte locaties
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Druk op “Locaties” om de hele lijst 
met alle door u geregistreerde 
locaties te zien.

In validatie = moet nog gevalideerd worden
Gevalideerd = locatie is gevalideerd
Geweigerd = locatie is geweigerd

Het is NIET mogelijk om 
geregistreerde locaties of 
opvangplaatsen te 
verwijderen. 

Het is belangrijk dat u steeds 
zorgvuldig te werk gaat!



Controleren/aanpassen van 
organisatiegegevens 



Overzicht van aangemaakte locaties
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Druk op de naam van een 
organisatie om de gegevens 
van de organisatie te bekijken.



Detailpagina van de organisatie
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Hier ziet u alle details van de 
desbetreffende organisatie, de 
gekoppelde contactpersonen 
en de gekoppelde locaties aan 
deze organisatie.

Klik op ‘Bewerken’ om de 
gegevens aan te passen



Aanpassen gegevens (organisatie)
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Een bewerkingspagina opent 
waarin u alle gegevens van de 
locatie kan aanpassen 

Klik op een veld dat u 
wenst aan te passen

Wanneer alles aangepast is, 
klikt u op ‘Opslaan’



Controleren/aanpassen van locatie-
& opvangplaatsgegevens 



Overzicht van aangemaakte locaties
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Klik op de naam van 
een locatie waarvan 
je de gegevens wilt 
controleren of 
aanpassen.



Controleren/aanpassen gegevens (locatie) (1/2)
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Klik op ‘Bewerken’ om de 
gegevens aan te passen

De detailpagina van de locatie 
opent zich. Hier kan u de 
gegevens van de locatie 
controleren en aanpassen

Een overzicht van alle 
opvangplaatsen gelinkt aan 
deze locatie.

Maximaal aantal bewoners 
wordt berekend door het 
product van “Aantal van dit 
type” (     ) X “Aantal 
slaapplaatsen” (     ) “.



Controleren/aanpassen gegevens (locatie) (2/2)
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Klik op een veld dat u wenst 
aan te passen

Een bewerkingspagina opent 
waarin u alle gegevens van de 
locatie kan aanpassen 

Wanneer alles aangepast is, 
klikt u op ‘Opslaan’



Controleren/aanpassen gegevens (opvangplaats) (1/3)
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Klik op een opvangplaats om 
de gegevens hiervan te 
controleren en/of aan te 
passen



Controleren/aanpassen gegevens (opvangplaats) (2/3)
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Klik op ‘Bewerken’ om de 
gegevens van de geselecteerde 
opvangplaats aan te passen

De detailpagina van de 
opvangplaats opent zich. Hier 
kan u de gegevens van de 
locatie controleren en 
aanpassen



Controleren/aanpassen gegevens (opvangplaats) (3/3)

55

Een bewerkingspagina opent 
waarin je alle gegevens van de 
opvangplaats kan aanpassen 

Pas de gegevens aan die je 
wenst aan te passen

Wanneer alles aangepast is, 
klik je op ‘Opslaan’



Controleren/aanpassen van gegevens 
van de locatieverantwoordelijke 
(contactpersoon) 



Controleren/aanpassen gegevens 
(locatieverantwoordelijke) (1/3)
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Klik op de naam van de 
verantwoordelijke 
contactpersoon om de gegevens 
te controleren/aan te passen

Open de detail pagina van een 
locatie



Controleren/aanpassen gegevens 
(locatieverantwoordelijke) (2/3)
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Klik op bewerken om de gegevens 
van de contactpersoon aan te 
passen.

De detailpagina van de 
contactpersoon opent zich. 
Hier kan u de gegevens 
controleren en aanpassen.



Controleren/aanpassen gegevens 
(locatieverantwoordelijke) (3/3)
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Een bewerkingspagina opent 
waarin je alle gegevens van de 
locatieverantwoordelijke kan 
aanpassen 

Pas de gegevens aan die je 
wenst aan te passen

Wanneer alles aangepast is, 
klik je op ‘Opslaan’



Danku! 

Voettekst 60


