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1. Organisatie gegevens 
raadplegen/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.  
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Twee mogelijkheden om gegevens aan 
te passen. 
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Op Bewerken drukken genereert een 
pop-up scherm, waarbij u de 
gegevens kan aanpassen. 
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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
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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.  
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Twee mogelijkheden om gegevens 
aan te passen. 
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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
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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.  
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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.



19

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
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Vanuit de detailpagina van de opvangplaats kan 
u slaapplek gegevens raadplegen door op de 
slaapplek naam te drukken.
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Twee mogelijkheden om gegevens aan te 
passen. 

Beschikbaarheidsstatus

Validatie status

Toewijzingsstatus
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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. 
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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

30

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 



Vragen? 
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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


Dank u!
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