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Registreren 
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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
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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)



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
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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)



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
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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)



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



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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