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Praktische Zaken 
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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

Beleidsvragen?

• Email: 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


Toegang tot de huisvestigingstool
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Toegangsaanvragen gebeuren voortaan via de Service Desk! 

Navigeer naar de Huistvesting tab

Scroll naar beneden en druk onderaan 
de pagina op de link naar de Service 
Desk

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

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


Toegang tot de huisvestigingstool
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Druk op: Vragen of problemen bij het 
inloggen of aanvraag nieuwe gebruiker



Toegang tot de huisvestigingstool
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Druk op “Ik wil toegang tot het platform”



Toegang tot de huisvestigingstool
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Vul het formulier volledig in en druk op 
Send om uw toegangsaanvraag in te 
dienen. Een bevestigingsmail wordt 
gestuurd binnen de +/- 48h. 

Link toegangsformulier

https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30/group/164/create/570


Hoe VO-ID vinden? 
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Inloggen
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Surf naar de website:
www.dossier.vlaanderen-helpt.be Door te klikken op de link, wordt u 

doorverwezen naar een ACM/IDM 
inlogscherm waarmee u adhv itsme, eID, 
... kan inloggen:

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


Platform Overzicht 
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Platform

▪ Voor gemeentelijke coördinatoren

▪ Alle locaties te zien die toegewezen zijn aan 
uw postcode

▪ Registreren + Valideren + Toewijzen

▪ Link → Platform

Portaal

▪ Enkel voor aanbieders (niet bedoeld voor 
particulieren)

▪ Enkel de locaties die uzelf (als organisatie) 
via het portaal hebt geregistreerd, zijn te 
zien

▪ Aanbieden van opvang 

▪ Link → Portaal

Twee verschillende omgevingen: Platform vs Portaal

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


Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 

Slaapplekken Slaapplekken

Locatie B 

Opvangplaats 

Slaapplek
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• Op eigen naam aanbieden als organisatie  
(vb.: het Rode Kruis)

• Op naam van particulieren aanbieden als 
lokaal bestuur (vb.: voor gastgezinnen)

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en) → Capaciteit, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, …

Validatie status, slaapplek status, start-en 
einddatum, type slaapplek (eenpersoons, 
stapelbed, …)

Kamer 1 Kamer 2

STRUCTUUR
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Locatie 

Opvangplaats

Portaal & Platform

3 Hoofdactiviteiten

Aanbieden Valideren
Bevoegd Persoon

Enkel mogelijk via het 
platform 

Toewijzen
Bevoegd Persoon

Adres gegevens + 
contactgegevens locatie 
verantwoordelijke

Capaciteit, eigenschappen, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, etc

Slaapplek
Validatie status, slaapplek 
status, start-en einddatum, 
type slaapplek 
(eenpersoons,…)

Enkel mogelijk via het 
platform 



Hoofdpagina
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Op de hoofdpagina vindt u een samenvattend 
overzicht van de geregistreerde locaties en 
opvangplaatsen voor de gemeente waarvoor u 
verantwoordelijk bent. Let op! Dit is maar een 
extract van max. 8 records. Om de volledige 
lijst te zien, zal u de verschillende tabbladen 
moeten raadplegen. 



Accounts (= Organisaties)
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Mijn Accounts: Organisaties die u zelf heeft 
aangemaakt (vaak uw eigen lokaal bestuur).
Recent weergegeven (standaard): De 
organisaties/accounts die u recent heeft 
geraadpleegd.

Het pinnetje naast de titel van de 
lijstweergaven geeft u de mogelijkheid om een 
lijst vast te zetten. U zal dus standaard telkens 
de vastgezette lijst zien bij het raadplegen van 
de “Accounts” tab.



Contactpersonen
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Mijn contactpersonen: Alle contactpersonen die u 
zelf heeft geregistreerd via het platform
Recent weergegeven (standaard): De 
contactpersonen die u recent heeft geraadpleegd 



Locaties
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Locaties van mijn postcodes (standaard): Geregistreerde 
locaties binnen de gemeente(s) waarvoor u 
verantwoordelijke bent.  
Mijn Locations: Locaties die u zelf heeft geregistreerd



Opvangplaatsen
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Mijn Opvangplaatsen: Opvangplaatsen die u 
zelf heeft geregistreerd.
Opvangplaatsen van mijn postcodes: 
Geregistreerde opvangplaatsen gelegen 
binnen de gemeente(s) waarvoor u 
verantwoordelijk bent. 



Lijstweergave personaliseren



Lijstweergave personaliseren - stappenplan
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1. Nieuwe lijstweergaven aanmaken 
2. Selecteer de gewenste velden voor weergave 
3. Toevoegen van filters 
4. Filteren via de zoekfunctie 



Lijstweergave personaliseren 
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Filters (des)activeren
Lijstweergave personaliseren

Naast de standaardlijsten, kunt u zelf ook 
lijsten aanmaken. 



Nieuwe lijstweergave aanmaken
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Verwijderen kan niet aangezien de lijst: 
Locaties van mijn postcodes standaard is 
ingesteld. Aangemaakte lijstweergaves 
kunnen natuurlijk wel verwijderd worden.

Druk op Nieuw om een eigen lijst aan te
maken



Nieuwe lijstweergave aanmaken
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Vul hier de naam in die u wenst te geven aan 
de nieuwe lijstweergave. 



Selecteer Alle locaties 

25

Bij het aanmaken van een nieuwe 
lijstweergave staat die standaard op Mijn 
Locaties. Om al de locaties binnen uw 
verantwoordelijke gemeente te kunnen zien, 
zal u Alle Locaties moeten aanduiden en op 
Gereed drukken. Vervolgens zal u nog op 
Opslaan moeten klikken. 



Selecteer de gewenste velden voor weergave 
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Kies Velden voor weergave selecteren om 
de velden die u wilt zien aan te passen.



Selecteer de gewenste velden voor weergave 

27

Via de pijltjes               kan u velden 
toevoegen/weghalen uit uw lijst.

Via de pijltjes               kan u de 
weergavevolgorde van uw velden bepalen.



Toevoegen van filters
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Vervolgens kan u voor de 
zichtbare velden filters 
toevoegen. 

Klik hier om filters toe te voegen.



Toevoegen van filters
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Selecteer het veld waarop u wilt 
filteren + operator + de waarde. Klik op 
Gereed om de filter toe te passen en 
druk op Opslaan. 



Toevoegen van filters
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Aan de rechterkant ziet u een overzicht 
van alle actieve filters. U kan via de 
trechter de filter ingave scherm 
verbergen/te voorschijn halen.



Filteren via de zoek-functie 
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Via de zoekbalk kan u een 
specifieke locatie vinden 



Gegevens raadplegen en/of bewerken
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1. Organisatie gegevens 
raadplegen/bewerken



Organisatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Via de Accounts tabblad kan u 
organisatiegegevens bewerken/raadplegen. Dit 
doet u door op de accountnaam in kwestie te 
drukken. U zal dan doorverwezen worden naar 
de detailpagina v/d organisatie.  



Organisatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Twee mogelijkheden om gegevens aan 
te passen. 



Organisatie gegevens raadplegen en/of bewerken

36

Op Bewerken drukken genereert een 
pop-up scherm, waarbij u de 
gegevens kan aanpassen. 



Organisatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Door op het       te hebben gedrukt, 
schakelt het scherm over naar een 
‘bewerkingsmodus’, waarbij u de 
gegevens kan aanpassen. 



2. Locatie gegevens 
raadplegen/bewerken



Locatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Via de Locaties tabblad kan u 
locatiegegevens bewerken/raadplegen. Dit 
doet u door op de Naam van de locatie in 
kwestie te drukken. U zal dan doorverwezen 
worden naar de detailpagina v/d locatie.  



Locatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Twee mogelijkheden om gegevens 
aan te passen. 



Locatie gegevens raadplegen en/of bewerken
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Naast de adresgegevens voorziet de 
detailpagina van een locatie ook een 
overzicht mbt de capaciteit van de locatie, 
subsidie informatie, status toewijzingen & 
de aanbodstatus (deze laatste is NIET voor 
gemeentelijke coördinatoren bedoeld). 

Door op      te klikken, krijgt u meer
informatie over het desbetreffende veld.



Informatie capaciteit
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Totalen Definities

Totale Beschikbare Capaciteit Som van alle slaapplekken met de status 
“Beschikbaar”

Totale Toegewezen Capaciteit Som van alle slaapplekken met status “Toegewezen”

Totaal aantal Onbruikbare Slaapplekken Som van alle slaapplekken met status “Verliesplaats”, 
“Onbeschikbaar”, “Correctie vereist”

Totaal aantal Gevalideerde Slaapplekken Som van alle slaapplekken met slaapplek status 
“Beschikbaar”, “Toegewezen”, “Verliesplaats”, 
“Onbeschikbaar” en “Correctie vereist (m.a.w. 
validatiestatus = “Gevalideerd”)

Totaal aantal Niet Gevalideerde Slaapplekken Som van alle slaapplekken met slaapplek status “Niet-
gevalideerd” (m.a.w. validatiestatus = “In validatie”, 
“Extra stappen nodig”, of “In voorbereiding”)

Max. Aantal Slaapplekken Som van “Totale Beschikbare capaciteit”, “Totale 
toegewezen capaciteit”, “totaal aantal Onbruikbare 
Slaapplekken”, “Totaal aantal niet gevalideerde 
slaapplekken”.



3. Opvangplaats gegevens 
raadplegen/bewerken



Opvangplaats gegevens raadplegen en/of bewerken
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Via de Opvangplaatsen tabblad kan u opvangplaatsgegevens 
bewerken/raadplegen. Dit doet u door op de opvangplaats 
naam in kwestie te drukken. U zal dan doorverwezen worden 
naar de detailpagina v/d opvangplaats.  



Opvangplaats gegevens raadplegen en/of bewerken
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Twee mogelijkheden om 
opvangplaatsgegevens aan te passen

In de detailpagina van een 
opvangplaats krijgt u ook meteen een 
overzicht te zien van het aantal 
slaapplekken met hun status. 



3. Slaapplek status
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Slaapplek Status (Overzicht in platform)



Slaapplek Status (Overzicht)
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=  De slaapplek is gevalideerd, beschikbaar in tijd en nog niet toegewezen.

=  De slaapplek is gevalideerd, beschikbaar in tijd en is toegewezen.

=  De slaapplek is gevalideerd, beschikbaar in tijd, maar kan niet toegewezen worden.

=  De slaapplek is gevalideerd, maar tijdelijk niet beschikbaar in tijd en kan dus ook niet toegewezen worden.

=  De slaapplek is gevalideerd, toegewezen, maar niet beschikbaar in tijd. Een correctie is vereist!

=  De slaapplek is gevalideerd, aangegeven als verliesplaats, maar niet beschikbaar in tijd. Een correctie is vereist!

=  De slaapplek is niet gevalideerd, wat betekent dat de validatiestatus = In validatie, Extra stappen nodig OF In voorbereiding. 

=  De slaapplek is geweigerd. U kan de status niet meer wijzigen eens de status op “Geweigerd” staat.

=  De slaapplek biedt geen opvang meer aan. U kan de status niet meer wijzigen eens de status op “Beëindigd” staat.
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Slaapplek status uitleg: “Verliesplaats”

Een verliesplaats is een plaats die je verliest omdat je niet wilt dat de slaapplek wordt toegewezen. 

Bijvoorbeeld: 

Een opvangplaats heeft 4 slaapplekken. Er trekt een gezin van 3 personen in de opvangplaats. U wijst als
gemeentelijke coördinator 3 personen toe aan 3 slaapplekken. Er is nu nog 1 slaapplek beschikbaar, maar u wilt
niet dat er nog iemand willekeurig aan deze laatste slaapplek wordt toegewezen. Daarom zet u de
toewijzingsstatus van deze slaapplek op “Verliesplaats”, zo kan deze niet worden toegewezen aan iemand
anders.

Wanneer het gezin terug uit de opvangplaats trekt, wijzigt u de toewijzingsstatus van de 3 slaapplekken naar
“Niet Toegewezen”, maar ook verandert u de toewijzingsstatus van de “Verliesplaats” naar “Niet Toegewezen”.
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Slaapplek status uitleg: “Correctie vereist”

De slaapplekstatus kan veranderen naar                                   door 2 scenario's:

Scenario 1: 

De slaapplek is toegewezen (m.a.w. de toewijzingsstatus is gelijk aan “Toegewezen”), maar de slaapplek is NIET 
beschikbaar (m.a.w. de hoofdeinddatum van de slaapplek is bereikt of er is een onderbreking in de 
beschikbaarheid).

U heeft dan 2 mogelijkheden afhankelijk van wat er zich in werkelijkheid afspeelt:

• Oftewel is de slaapplek NIET meer beschikbaar op dit moment. Dan moet u de toewijzingsstatus van de 
slaapplek veranderen naar “Niet Toegewezen”, om aan te geven dat er niemand meer verblijft in deze 
slaapplek.

• Oftewel is de slaapplek WEL nog beschikbaar en verblijft er wel degelijk een persoon in deze slaapplek. Dan 
moet u de beschikbaarheid wijzigen, door de hoofdeinddatum te veranderen of de onderbreking stop te 
zetten.
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Slaapplek status uitleg: “Correctie vereist”

De slaapplekstatus kan veranderen naar                                   door 2 scenario's:

Scenario 2: 

De slaapplek is een verliesplaats (m.a.w. de toewijzingsstatus is gelijk aan “Verliesplaats”), maar de slaapplek is 
NIET beschikbaar (m.a.w. de hoofdeinddatum van de slaapplek is bereikt of er is een onderbreking in de 
beschikbaarheid).

U heeft dan 2 mogelijkheden afhankelijk van wat er in werkelijkheid zich afspeelt:

• Oftewel is de slaapplek NIET meer beschikbaar op dit moment. Dan moet u de toewijzingsstatus van de 
slaapplek veranderen naar “Niet Toegewezen”, om aan te geven dat er niemand meer verblijft in deze 
slaapplek.

• Oftewel is de slaapplek WEL nog beschikbaar en verblijft er wel degelijk een persoon in deze slaapplek. Dan 
moet u de beschikbaarheid wijzigen, door de hoofdeinddatum te veranderen of de onderbreking stop te 
zetten.
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Validatiestatus Beschikbaarheid in tijd Toewijzingsstatus Slaapplek status

In validatie (standaard) , Extra stappen 
nodig OF In voorbereiding 

Elke beschikbaarheidsstatus Elke toewijzingsstatus

Gevalideerd Beschikbaar Niet Toegewezen

Gevalideerd Beschikbaar Toegewezen

Gevalideerd Beschikbaar Verliesplaats

Gevalideerd Onbeschikbaar Niet Toegewezen

Gevalideerd Onbeschikbaar Toegewezen

Gevalideerd Onbeschikbaar Verliesplaats

Geweigerd Elke beschikbaarheidsstatus Elke toewijzingsstatus

Beïndigd Elke beschikbaarheidsstatus Elke toewijzingsstatus

Slaapplek Status (samenstelling)

+ + ═



4. Slaapplek gegevens 
raadplegen



Slaapplek gegevens raadplegen en/of bewerken
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Vanuit de detailpagina van de opvangplaats kan 
u slaapplek gegevens raadplegen door op de 
slaapplek naam te drukken.



Slaapplek gegevens raadplegen en/of bewerken
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Twee mogelijkheden om gegevens aan te 
passen. 

Beschikbaarheidsstatus

Validatie status

Toewijzingsstatus



Slaapplek gegevens raadplegen en/of bewerken
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Hier kan je specifiëren wat voor type 
slaapplek dit is (eenpersoons, stapelbed, ...) 

Hier kan je aanduiden in welke slaapkamer de 
slaapplek zich bevindt. 



Slaapplek gegevens raadplegen en/of bewerken
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Op       drukken schakelt het scherm 
over naar een ‘bewerkingsmodus’, 
waarbij u gegevens kan aanpassen. 



4. Beschikbaarheid aanpassen op 
slaapplek-niveau



Beschikbaarheid van een slaapplek
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Je kan hier de hoofd start- en einddatum van 
elke slaapplek raadplegen. 

Je kan de beschikbaarheid van 
een slaapplek wijzigen, 
onderbreken, of een nieuwe 
beschikbaarheid toevoegen.

In deze kolom kan u zien 
wanneer de eerstvolgende 
onderbreking is. Indien 
deze datum gelijk is aan de 
datum van de hoofd 
einddatum, dan is er geen
onderbreking. 

Druk op “Beschikbaarheid”



Beschikbaarheid van een slaapplek
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Je kan voor elke slaapplek de begin 
en einddatum wijzigen, een 
onderbreking toevoegen, en een 
nieuwe beschikbaarheid toevoegen.

Je kan de hoofdbegindatum 
enkel wijzigen naar vandaag of 
later!

De functionaliteit “Beschikbaarheid 
toevoegen” wordt gebruikt om binnen een 
grotere periode van onbeschikbaarheid terug 
beschikbaarheid toe te voegen.



Onderbreking toevoegen
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Druk op “Onderbreking toevoegen”

Selecteer de slaapplekken waarvoor 
je een onderbreking wilt toevoegen



Onderbreking toevoegen
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Kies een begin en einddatum voor de 
onderbreking.



Onderbreking raadplegen (1/2)
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In deze kolom kan u zien wanneer de 
eerstvolgende onderbreking is. 
Indien deze datum gelijk is aan de 
datum van de hoofd einddatum, dan 
is er geen onderbreking. 



Onderbreking raadplegen (2/2)
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Op de detailpagina van de slaapplek 
ziet u alle informatie rond de 
beschikbaarheden.

Hier ziet u de beschikbaarheid 
informatie en status 



Registreren 

65



1. Slaapplekken registreren 
via de hoofdpagina



Hoofdpagina
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Navigeer naar de hoofdpagina en klik op 
Volgende om nieuwe locaties met 
opvangplaatsen en slaapplekken te 
registreren. 

LET OP! VUL NOOIT PERSOONLIJKE 
GEGEVENS IN BIJ HET 
REGISTREREN!!!



Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 

Slaapplekken Slaapplekken

Locatie B 

Opvangplaats 

Slaapplek

68

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en) → Capaciteit, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, …

Validatie status, slaapplek status, start-en 
einddatum, type slaapplek (eenpersoons, 
stapelbed, …)

Kamer 1 Kamer 2

Op eigen naam aanbieden als organisatie  
(vb.: het Rode Kruis)
Op naam van particulieren aanbieden als 
lokaal bestuur (vb.: voor gastgezinnen)



Registratie voor bestaande organisatie: Ja of nee? 
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Indien u Ja kiest, zoekt u uw reeds geregistreerde organisatie
via het Selecteer organisatie veld en drukt vervolgens op
Volgende.
Indien u Nee kiest, drukt u op Volgende en geeft u de gegevens
in van de nieuwe organisatie.



Nieuwe organisatie aanmaken
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KBO = Kruispuntbank van Ondernemingen. Elke 
onderneming/vestigingseenheid krijgt een uniek 
identificatienummer waarmee overheden onderling 
efficiënt gegevens kunnen uitwisselen.

Velden met een * zijn verplicht in te vullen.



Organisatie

Locatie A

Opvangplaats

Slaapplekken Slaapplekken

Locatie B 

Opvangplaats 

Slaapplek

71

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en) → Capaciteit, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, …

Validatie status, slaapplek status, start-en 
einddatum, type slaapplek (eenpersoons, 
stapelbed, …)

Kamer 1 Kamer 2

Op eigen naam aanbieden als organisatie  
(vb.: het Rode Kruis)
Op naam van particulieren aanbieden als 
lokaal bestuur (vb.: voor gastgezinnen)



Locatie-verantwoordelijke contactgegevens registreren
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U kan enkel uit een bestaande 
contactpersoon kiezen, als u eerder 
een bestaande organisatie heeft 
gekozen.

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)

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

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

“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 desbetreffende 
term/vraag. 
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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)

Zijn er in het verleden subsidies toegekend voor deze locatie?

Betreft het een private of publieke locatie?



Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 

Slaapplekken Slaapplekken

Locatie B 

Opvangplaats 

Slaapplek

77

Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en) → Capaciteit, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, …

Validatie status, slaapplek status, start-en 
einddatum, type slaapplek (eenpersoons, 
stapelbed, …)

Kamer 1 Kamer 2

Op eigen naam aanbieden als organisatie  
(vb.: het Rode Kruis)
Op naam van particulieren aanbieden als 
lokaal bestuur (vb.: voor gastgezinnen)



Opvangplaats met slaapplekken registreren (1/2)
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Velden met een * zijn verplichte 
velden. 

U kan enkel een 
opvangplaats registreren 
die beschikbaar is vanaf 
vandaag of later.



Opvangplaats met slaapplekken registreren (2/2)
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1 slaapplek = Een plek waar 1 persoon kan 
slapen. Voor elke slaapplek wordt een 
nieuw record aangemaakt die te zien is in 
het overzicht (vb.: een dubbelbed heeft 2 
slaapplekken)

Velden met een * zijn verplichte 
velden. 

Indien er meerdere identieke 
opvangplaatsen zijn binnen dezelfde locatie 
(met dezelfde kenmerken), dan kan je deze 
kopiëren (max. 10 kopies per registratie)



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 de startpagina.



2. Slaapplekken registreren via de 
detailpagina van de opvangplaats



Organisatie

Locatie A

Opvangplaats 

Slaapplekken Slaapplekken

Locatie B 

Opvangplaats 

Slaapplek
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Adres(sen) van de 
aangeboden opvangplaats(en) 

Eigenschappen van de 
opvangplaats(en) → Capaciteit, 
gereedheid, voorzieningen, 
beschikbaarheid, …

Validatie status, slaapplek status, start-en 
einddatum, type slaapplek (eenpersoons, 
stapelbed, …)

Kamer 1 Kamer 2

Op eigen naam aanbieden als organisatie  
(vb.: het Rode Kruis)
Op naam van particulieren aanbieden als 
lokaal bestuur (vb.: voor gastgezinnen)



Slaapplekken toevoegen (1/3)
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Ga naar de detailpagina van de 
opvangplaats waarvoor u een slaapplek 
wilt toevoegen.

Druk op Slaapplekken 
toevoegen.



Slaapplekken toevoegen (2/3)
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Vul de informatie omtrent 
de desbetreffende 
slaapplek in.

Druk op Opslaan.



Slaapplekken toevoegen (3/3)

85

De slaapplek is toegevoegd aan de 
opvangplaats. U kan deze zien in het 
overzicht. De validatiestatus staat 
standaard op “In Validatie”.



Valideren

86



Slaapplekken valideren
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Je kan enerzijds slaapplekken valideren op locatieniveau en anderzijds op opvangplaatsniveau. 

• Op locatieniveau valideren geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle slaaplekken van alle opvangplaatsen 
binnen deze locatie te valideren.

• Op opvangplaatsniveau valideren geeft de gebruiker de mogelijkheid om alle slaapplekken binnen deze 
opvangplaats te valideren.

• ! Belangrijk: Een slaapplek moet eerst gevalideerd worden vooraleer er een toewijzing kan gebeuren.

• ! Eens de slaapplek gevalideerd is, kan je de validatiestatus NIET meer veranderen naar “In voorbereiding” 
OF “Extra stappen nodig”.

• ! Indien de status van een slaapplek op “Geweigerd” staat, kan u deze niet meer wijzigen.

• ! U kan GEEN slaapplek valideren, waarbij de hoofdstartdatum in het verleden ligt. U moet dan eerst de 
datum manueel aanpassen naar vandaag of later. 

• ! Vooraleer u een slaapplek valideert, moet u de subsidie informatie van de locatie verstrekken. Alle 
informatie hieromtrent vindt u op: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/financiering

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


1. SLAAPPLEKKEN VALIDEREN 
OP LOCATIENIVEAU



Slaapplekken valideren op locatieniveau (1/6) 
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Hier ziet u een voorbeeld van een locatie met 2 
opvangplaatsen. De eerste opvangplaats bevat 
19 slaapplekken. De tweede opvangplaats bevat 
1 slaapplek. “Geweigerde” en “Beëindigde” 
slaapplekken worden niet meegerekend!

Om een slaapplek te valideren 
moet u eerst de detailpagina van 
een locatie raadplegen.



Slaapplekken valideren op locatieniveau (2/6)
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Druk op Validatie



Slaapplekken valideren op locatieniveau (3/6)
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Kies de status “Gevalideerd” 
om een slaapplek te valideren.

U kan kiezen om de validatiestatus voor 
alle slaapplekken in één keer te wijzigen
(voor die locatie).

Druk op “Volgende”.

U kan kiezen om de validatie 
status voor elke individuele 
slaapplek te wijzigen. 

• Eens de status van een slaapplek op “Geweigerd” of 
“Beëindigd” staat, kan u deze niet meer veranderen!

• U kan ook geen slaapplek valideren, waarbij de 
hoofdstartdatum in het verleden ligt. U moet dan eerst 
de datum manueel aanpassen naar vandaag of later. 

Een pop-up scherm opent waar u de 
validatiestatus van elke slaapplek binnen deze 
locatie kan veranderen. Achter de naam van elke 
slaapplek staat de huidige validatiestatus van die 
slaapplek.



Slaapplekken valideren op locatieniveau (4/6)
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Bij het valideren dient u voor de desbetreffende locatie 
ook de subsidie informatie te verstrekken (tot welke 
subsidie-categorie behoort die?..). U moet deze informatie 
maar eenmalig per locatie verstrekken. Om te bepalen tot 
welke subsidie- categorie de locatie behoort gelieve: 
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/financiering te raadplegen.

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


Subsidie informatie verstrekken tijdens validatie
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Afhankelijk van welke categorie je kiest, ga je 
een andere keuze krijgen voor de subcategorie 
en eventueel detailniveau 1 & 2.

Indien je kiest voor Categorie 1 en subcategorie 
Publiek, ga je nog moeten aangeven of er 
opknapwerken nodig zijn.

Eens 1 slaapplek is gevalideerd, kan u de 
“Categorie” of “Sub Categorie” niet 
wijzigen. 



Subsidie informatie verstrekken bij validatie –
Categorie 1/Publiek
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Indien je kiest voor Categorie 1 en subcategorie 
Publiek, ga je nog moeten aangeven of er 
opknapwerken noodzakelijk zijn.

Geef hier aan of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.
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Informatie Opknapwerken – Categorie 1/Publiek

Indien een locatie reeds gevalideerd was en u 
de subsidie informatie (= “Categorie 1”, 
“Publiek”) ook al had verstrekt, dan moet u 
ZELF aangeven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn!

Ga naar de detailpagina van de opvangplaats
om aan te geven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.



Slaapplekken valideren op locatieniveau (5/6)
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Druk op “Beëindigen”

U krijgt een 
bevestigingsscherm als het 
valideren succesvol is 
verlopen.



Slaapplekken valideren op locatieniveau (6/6)
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Ga naar de detailpagina van de 
slaapplek om de validatie informatie te 
raadplegen.

De validatiestatus verandert naar “Gevalideerd” 
en uw naam komt te staan bij slaapplek validator. 

Het zijn de contactgegevens van deze persoon die 
doorgestuurd worden naar de (federale) NCCN 
housingtool.



2. SLAAPPLEKKEN VALIDEREN 
OP OPVANGPLAATSNIVEAU



Slaapplekken valideren op opvangplaatsniveau (1/5)
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Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats door op de naam van de 
opvangplaats te klikken.

Druk op Validatie



Slaapplekken valideren op opvangplaatsniveau (2/5)
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Kies de status “Gevalideerd” 
om de slaapplek te valideren.

U kan kiezen om de validatiestatus in één 
keer te wijzigen voor alle slaapplekken 
(voor die opvangplaats). 

Druk op “Volgende”.

U kan kiezen om de validatiestatus 
voor elke individuele slaapplek te 
wijzigen. 

Een pop-up scherm opent waar u de status van 
elke slaapplek binnen deze opvangplaats kan 
veranderen. Achter de naam van elke slaapplek 
staat de huidige validatiestatus van die slaapplek.

• Eens de status van een slaapplek op “Geweigerd” of 
“Beëindigd” staat, kan u deze niet meer veranderen!

• U kan ook geen slaapplek valideren, waarbij de 
hoofdstartdatum in het verleden ligt. U moet dan eerst 
de datum manueel aanpassen naar vandaag of later. 



Slaapplekken valideren op opvangplaatsniveau (3/5)
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Bij het valideren dient u voor de desbetreffende locatie 
ook de subsidie informatie te verstrekken (tot welke 
subsidie-categorie behoort die?..). U moet deze informatie 
maar eenmalig per locatie verstrekken. Om te bepalen tot 
welke subsidie- categorie de locatie behoort gelieve: 
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/financiering te raadplegen.

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


Subsidie informatie verstrekken tijdens validatie
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Afhankelijk van welke categorie je kiest, ga je 
een andere keuze krijgen voor de subcategorie 
en eventueel detailniveau 1 & 2.

Indien je kiest voor categorie 1 en 
subcategorie “publiek”, ga je nog moeten 
aangeven of er opknapwerken nodig zijn.

Eens 1 slaapplek is gevalideerd, kan u de 
“Categorie” of “Sub Categorie” niet 
wijzigen. 



Subsidie informatie verstrekken bij validatie –
Categorie 1/Publiek
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Indien je kiest voor Categorie 1 en subcategorie 
Publiek, ga je nog moeten aangeven of er 
opknapwerken nodig zijn.

Geef hier aan of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.
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Informatie Opknapwerken – Categorie 1/Publiek

Indien een locatie reeds gevalideerd was en u 
de subsidie informatie (= “Categorie 1”, 
“Publiek”) ook al had verstrekt, dan moet u 
ZELF aangeven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn!

Ga naar de detailpagina van de opvangplaats
om aan te geven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.



Slaapplekken valideren op opvangplaatsniveau (4/5)

105

U krijgt een 
bevestigingsscherm als het 
valideren succesvol is 
verlopen. Druk op “Beëindigen”



Slaapplekken valideren op opvangplaatsniveau (5/5)
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Ga naar de detailpagina van de 
slaapplek om de validatie informatie te 
raadplegen.

De validatiestatus verandert naar “Gevalideerd” 
en uw naam komt te staan bij slaapplek validator. 

Het zijn de contactgegevens van deze persoon die 
doorgestuurd worden naar de (federale) NCCN 
housingtool.



3. ANDERE VALIDATIE 
STATUSSEN



Andere validatie statussen

108

Naast het valideren van een slaapplek, bestaan er nog andere validatie statussen:

• Geweigerd: U kan de validatiestatus van een slaapplek op “Geweigerd” zetten. ! Let op: Eens de status op 
“Geweigerd” staat, kan u deze niet meer veranderen. 

• Extra Stappen nodig: U kan enkel de status naar “Extra Stappen nodig” wijzigen, als de slaapplek nog niet 
gevalideerd is. Wanneer de slaapplek validatiestatus dus  nog op “In Validatie” staat.

• In voorbereiding: U kan enkel de status naar “In voorbereiding” wijzigen, als de slaapplek nog niet gevalideerd 
is. Wanneer de slaapplek validatiestatus dus nog op “In Validatie” staat.

• Beëindigd: Zet de validatie status op “Beëindigd” indien slaapplek geen opvang meer wenst aan te bieden of 
niet meer bestaat. Eens de status op “Beëindigd” staat, kan u deze niet meer veranderen. 

! Let op: U kan de status NIET op Beëindigd” zetten indien de toewijzingsstatus van de slaapplek op 
“Toegewezen” of “Verliesplaats” staat. U moet dan eerst de toewijzingsstatus veranderen naar “Niet 
Toegewezen”. 



Andere validatie statussen
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Druk op Validatie

Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats door op de naam van de 
opvangplaats te klikken.



Andere validatie statussen
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Kies hier de nieuwe validatiestatus voor 
de slaapplek(ken).

Eens de validatiestatus van een slaaplek 
op “Geweigerd” of “Beëindigd” staat, 
kan u deze NIET meer wijzigen!

Eens de validatiestatus van een slaaplek 
op “Gevalideerd” staat, kan u deze NIET 
meer wijzigen naar “Extra stappen Nodig” 
of “In voorbereiding”!



TOEWIJZEN en PLAATSEN VRIJSTELLEN 

111



Slaapplek(ken) toewijzen
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• Personen toewijzen aan een slaapplek gebeurt via de detailpagina van de 
opvangplaats. 

• U kan 1 persoon per slaapplek toewijzen.

• U kan enkel een toewijzing uitvoeren als de slaapplek gevalideerd is 

• U kan enkel een toewijzing uitvoeren als de slaapplek beschikbaar is in tijd.

• U kan tot max. 14 dagen in het verleden een toewijzing uitvoeren (Let op! De 
slaapplek moet dan wel al gevalideerd zijn geweest en beschikbaar in tijd).

! Indien de slaapplek is toegewezen en de einddatum van de slaapplek wordt bereikt, dan zal de 
status van de slaapplek veranderen naar “Correctie vereist” (zie hoofdstuk “Gegevens 
bewerken/raadplegen” voor meer informatie omtrent Slaapplek Status)



1. SLAAPPLEK(KEN) 
TOEWIJZEN



Slaapplek(ken) toewijzen (1/6)
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Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats om een persoon toe te 
wijzen aan een slaapplek.

Druk op “Beheer Toewijzingen”.

In deze kolom kan u zien wanneer de 
eerstvolgende onderbreking is. Indien 
deze datum gelijk is aan de datum van 
de hoofd einddatum, dan is er geen
onderbreking. 

U kan geen toewijzing uitvoeren, indien 
er een onderbreking is of gepland is.



Slaapplek(ken) toewijzen (2/6)
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Een scherm opent waar u de toewijzing 
kan beheren.

Om een persoon toe te wijzen aan een 
slaapplek, kiest u “Wijzig naar Toegewezen”.

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
ontheemde is ingetrokken in de slaapplek. Dit 
kan tot max. 14 dagen in het verleden zijn, 
maar ook heden en in de toekomst.

Selecteer de slaapplekken waarvoor u een 
toewijzing wilt uitvoeren. Let op! De 
informatie hierboven is van toepassing op alle 
geselecteerde slaapplekken.LET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 

elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 
Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!



Slaapplek(ken) toewijzen (3/6)
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Dit scherm verschijnt automatisch 
onafhankelijk of u al een toewijzing 
heeft uitgevoerd. 

Druk op “Volgende” om de 
toewijzing uit te voeren.



Slaapplek(ken) toewijzen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
een toewijzing wordt uitgevoerd met status 
“Toegewezen” met de aangegeven “Vanaf 
datum” en “Notities”.



Slaapplek(ken) toewijzen (5/6)
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De status van de slaapplek verandert naar 
“Toegewezen” wanneer de begindatum van 
de toewijzing wordt bereikt. Vanaf dus 
degelijk een ontheemde in de slaapplek 
ingetrokken is.



Slaapplek(ken) toewijzen (6/6)
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Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.

Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.



2. SLAAPPLEK(KEN) 
VRIJSTELLEN



Slaapplek(ken) vrij tellen (1/6)
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Ga naar de detailpagina van een opvangplaats om 
een slaapplek vrij te stellen. 

U kan een slaapplek met toewijzingsstatus heeft 
“Toegewezen” of “Verliesplaats” terug beschikbaar 
stellen. 

Druk op “Beheer Toewijzing”.



Slaapplek(ken) vrij stellen (2/6)
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Een scherm opent waar u de toewijzing 
kan beheren.

Om een slaapplek vrij te stellen, kiest u 
“Wijzig naar Niet Toegewezen”.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
ontheemde uit de slaapplek is vertrokken of 
vanaf wanneer de verliesplaats terug 
beschikbaar is. Dit kan tot max. 14 dagen in 
het verleden zijn, maar ook heden en in de 
toekomst.

LET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 
elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 

Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Selecteer de slaapplekken die u wilt vrij 
stellen. Let op! De informatie hierboven is van 
toepassing op alle geselecteerde 
slaapplekken.



Slaapplek(ken) vrij stellen (3/6)
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Indien u de toewijzingsstatus verandert, zal 
het systeem telkens een scherm tonen dat 
uw bevestiging vraagt.

Druk op “Volgende” om de 
toewijzingsstatus te veranderen. 



Slaapplek(ken) vrij stellen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
de toewijzingsstatus veranderd is. 



Slaapplek(ken) vrij stellen (5/6)
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De status van de slaapplek verandert naar “Beschikbaar” 
wanneer u de slaapplek heeft vrij gesteld.



Slaapplek(ken) vrij stellen (6/6)
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Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.

Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.



3. VERLIESPLAATS



Verliesplaats

128

Een verliesplaats is een plaats die je verliest omdat je niet wilt dat de slaapplek wordt toegewezen. 

Bijvoorbeeld: 

Een opvangplaats heeft 4 slaapplekken. Er trekt een gezin van 3 personen in de opvangplaats. U
wijst als gemeentelijke coördinator 3 personen toe aan 3 slaapplekken. Er is nu nog 1 slaapplek
beschikbaar, maar u wilt niet dat er nog iemand willekeurig aan deze laatste slaapplek wordt
toegewezen. Daarom zet u de toewijzingsstatus van deze slaapplek op “Verliesplaats”, zo kan deze
niet worden toegewezen aan iemand anders.

Wanneer het gezin terug uit de opvangplaats trekt, wijzigt u de toewijzingsstatus van de 3
slaapplekken naar “Niet Toegewezen”, maar ook verandert u de toewijzingsstatus van de
“Verliesplaats” naar “Niet Toegewezen”.



Verliesplaats instellen (1/6)
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Druk op “Beheer Toewijzingen”.

In deze kolom kan u zien wanneer de 
eerstvolgende onderbreking is. Indien deze 
datum gelijk is aan de datum van de hoofd 
einddatum, dan is er geen onderbreking. 

U kan geen verliesplaats instellen, indien er 
een onderbreking is of gepland is.

Ga naar de detailpagina van een opvangplaats om 
een verliesplaats in te stellen.

U kan enkel een verliesplaats instellen wanneer de 
slaapplek gevalideerd is en beschikbaar is in tijd.



Verliesplaats instellen (2/6)
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Om aan te geven dat het gaat om een 
verliesplaats, kiest u “Wijzig naar Verliesplaats”.

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
slaapplek een verliesplaats wordt. Dit kan tot 
max. 14 dagen in het verleden zijn, maar ook 
heden en in de toekomst.

Selecteer de slaapplekken die u als 
verliesplaats wilt instellen. Let op! De 
informatie hierboven is van toepassing op alle 
geselecteerdeLET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 

elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 

Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!



Verliesplaats instellen (3/6)
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Indien u de toewijzingsstatus verandert, zal 
het systeem telkens een scherm tonen dat 
uw bevestiging vraagt.

Druk op “Volgende” om de 
toewijzingsstatus te veranderen. 



Verliesplaats instellen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
de toewijzingsstatus veranderd is. 



Verliesplaats instellen (5/6)
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De status van de slaapplek verandert naar 
“Verliesplaats”.



Verliesplaats instellen (6/6)
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Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.

Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.



Vragen? 

135



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

Beleidsvragen?

• Email: 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


Enquête
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUNV0i7dnGTKMTR-
yoqcG44rtJ9TXt8pT_mshDi8qyu3rbA/viewform

Om kwaliteitsdoeleinden vragen we u deze enquête in te vullen (< 2 min.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUNV0i7dnGTKMTR-yoqcG44rtJ9TXt8pT_mshDi8qyu3rbA/viewform


Dank u!
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