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Praktische Zaken 

2



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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11

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
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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 

24

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 
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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 



Dank u!
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