Vlaanderen helpt
Toelichting voor lokale besturen

Woensdag 24 augustus – 14u00

Oekraïne

Een paar spelregels
Om praktische redenen zijn alle deelnemers, behalve
de sprekers, gedempt en niet zichtbaar.
Vragen in de chat zijn welkom en worden
vandaag gecapteerd, waar mogelijk al beantwoord. In
de vervolgcommunicatie op deze toelichting proberen
we te antwoorden op de openstaande vragen.
We nemen de vergadering op en die is nadien
te raadplegen. De link wordt u bezorgd.

Toelichting
1.
2.
3.
4.

Verwelkoming
Financieel kader door Geert Van Campenhout
Vernieuwde Vlaamse Huisvestingstool door Chris Knops
Afronding

Financieel kader
1.
2.
3.

Algemeen kader
Financieringsmodel publieke slaapplekken
Aandachtspunten i.v.m. subsidies

Geert Van Campenhout
Agentschap Binnenlands Bestuur

Algemeen kader
Subsidie voor begeleiding van ontheemden:
Eind juni: aantal ontheemden * 400 € * 0,45
Eind september: aantal ontheemden * 400 € * 0,45
Eind december: aantal ontheemden * 400 € * 0,30

Publieke slaapplekken (categorie 1)
Éénmalige subsidie
Subsidie voor opknapwerken
Maandelijkse subsidie vanaf augustus
Specifieke slaapplekken: hotels, assistentiewoningen, … (categorie 2)
Dagvergoeding afhankelijk van het type (verminderd met 5,90 € / bezette dag)
Nooddorpen (categorie 3)

Publieke slaapplekken
Concreet: op einde van
elke maand (vanopknapwerk
augustus tot december)
opknapwerk

Aantaléénmalig
op dat moment
gevalideerde gemeenschappelijke
publieke slaapplekken die de maandelijks
voorbije 2
slaapkamer
delen
maanden beschikbaar waren in huisvestingstool * 55 euro (of * 180 euro)

Publieke
slaapplekken zonder
opknapwerken
Publieke
slaapplekken met
opknapwerken

< 15 slaapplekken per adres:
55 € / slaapplek / maand

1.000 €

400 €

2.500 € (maximaal)

2.500 € (maximaal)

vanaf 15 slaapplekken per adres:
180 € / slaapplek /maand

Maandelijkse subsidie:
Concreet: op einde van elke maand (van augustus tot december)
Aantal op dat moment gevalideerde publieke slaapplekken die de voorbije 2 maanden beschikbaar waren in
huisvestingstool * 55 euro (of * 180 euro)

Voorbeeld 1:
Gebouw met 20 slaapplekken, 10 slaapkamers,
beschikbaar vanaf 1 september
Éénmalig
Indien zonder opknapwerken:
20 slaapplekken * 1.000 € = 20.000 €

Indien met opknapwerken:
20 slaapplekken * 400 € = 8.000 €
Vergoeding opknapwerken: maximaal 27.500 € (o.b.v. bewijsstukken)
10 slaapkamers * 2.500 € = 25.000 €
Gemeenschappelijke delen * 2.500 € = 2.500 €

Maandelijks (vanaf oktober, minimaal 15 slaapplekken)
20 slaapplekken * 180 € = 3.600 €

Voorbeeld 2:
gebouw met 10 slaapplekken, 5 slaapkamers,
beschikbaar vanaf 1 september
Éénmalig
Indien zonder opknapwerken:
10 slaapplekken * 1.000 € = 10.000 €

Indien met opknapwerken:
10 slaapplekken * 400 € = 4.000 €
Vergoeding opknapwerken: maximaal 15.000 € (o.b.v. bewijsstukken)
5 slaapkamers * 2.500 € = 12.500 €
Gemeenschappelijke delen * 2.500 € = 2.500 €

Maandelijks (vanaf oktober, < 15 slaapplekken)
10 slaapplekken * 55 € = 550 €

Aandachtspunten i.v.m. subsidies

Opknapwerken
Opdelen of samenvoegen locaties
Categorie sub-categorie

Opknapwerken
Veld is beschikbaar sinds nieuw datamodel
Belangrijk voor subsidie:
Zonder opknapwerken: 1.000 €
Met opknapwerken: 400 € met opknapwerken + maximaal 2.500 € /
slaapkamer en maximaal 2.500 € voor de gemeenschappelijke delen
Facturen voor opknapwerken indienen via digitaal loket

Keuze op niveau van de opvangplaats: geldig voor alle slaapplekken
Definitieve keuze
Keuze bij eerste slaapplek geldt daarna voor alle slaapplekken
Zonder opknapwerken: achteraf niet meer mogelijk om facturen in te dienen
Indien niet ingevuld: geen subsidieberekening mogelijk

Demo

Opdelen of samenvoegen van locaties
Per adres afzonderlijke locatie in Vlaamse HuisvestingsTool

Adres: gemeente, postcode, straat, huisnummer en busnummer
Verschillende appartementen in één gebouw met elk een afzonderlijk
adres (bv. ander busnummer):
Elk appartement ingeven als verschillende locatie in de Vlaamse
HuisvestingsTool
Verschillende kamers op 1 adres
Zelfde locatie
Indien gegevens in de Vlaamse Huisvestingstool niet correct zijn:
Ticket aanmaken via helpdesk
Vlaanderen helpt Oekraïne – Opleidingsaanbod huisvestingstool – Vragen of
problemen - de service desk voor Vlaanderen Helpt Oekraïne

Categorie - subcategorie
Categorie: 1, 2 (specifieke slaapplekken) of 3 (nooddorpen)
Subcategorie: private slaapplekken, publieke slaapplekken, hotels,
assistentiewoningen, …
Indien niet ingevuld: geen subsidie
Serviceflats of assistentiewoningen
Erkende assistentiewoningen
Categorie 1: private of publieke slaapplekken

Voormalige hotels
Komen niet in aanmerking
Categorie 1: private of publieke slaapplekken

FAQ slaapplekken sociale huisvestingssector

Eerste subsidieberekening
Correcte registratie: belangrijk voor correcte subsidieberekening

Éénmalig kans tot 23/9 om ontbrekende data toe te voegen
of aanpassingen te doen
Datums uit het verleden kunnen niet gewijzigd worden
Rechtzettingen na subsidieberekening zijn NIET mogelijk

Huisvestingstool :
datamodel en
parameters ten behoeve
van subsidiebepaling
Chris Knops
Digitaal Vlaanderen: Dienst Projectoplossingen
Business Partner
Program Manager: Vlaanderen helpt Oekraïne: Tooling, monitoring en reporting

Huisvestingstool :
datamodel en parameters ten
behoeve van subsidiebepaling
Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van slaapplek
Waarom ?
Wat houdt dat concreet in ? Wat is er essentieel veranderd ?
Nieuwe functionaliteit

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Combinatie van validatiestatus, beschikbaarheid in tijd en status van toewijzing

Activiteiten

4.
1.
2.

5.

Toewijzingsstatus : Verliesplaats
Validatiestatus : Beëindigd
Beschikbaarheid : Onderbreking
Status van een slaapplek

Operationeel : Registreren, Valideren, Toewijzen
Beheren van data : datakwaliteit

BI rapportering:

Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van
slaapplek.
Waarom? Subsidiebeheer!
Subsidies worden berekend in de huisvestingstool
De berekening of en welke subsidies worden toegekend, gebeurt op het niveau van
een slaapplek volgens de criteria die zijn vastgelegd in het BVR zoals o.a.:
De categorie waartoe de slaapplek behoort,
De status van de slaapplek: gevalideerd of niet
De periode(s) een slaapplek onafgebroken beschikbaar is,
Het aantal dagen de slaapplek is toegewezen in een periode van beschikbaarheid
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Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van slaapplek.
Wat houdt dat concreet in?
Migratie naar het nieuwe model
Opvangplaatsen werden gedupliceerd
indien er meerdere van hetzelfde type
waren
• Voor elke opvangplaats werden
slaapplekken aangemaakt volgens de
gegevens in het systeem = maximum
capaciteit
• Elke slaapplek kreeg de laatste
validatiestatus, de start en einddatum
mee zoals aangegeven op locatie
en opvangplaatsniveau
• De toewijzingen werden verdeeld over de
slaapplekken volgens de historie van
datum van toewijzing
•
Organisatie

Locatie A

Locatie B

Opvangplaats

Opvangplaats

Slaapplekken

Slaapplekken

Slaapplek

•

dus niet de datum van creatie van de
toewijzing maar de datum die werd
aangegeven dat er mensen werden
toegewezen18 of vertrokken

Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van
slaapplek. Extra functionaliteit: ‘Verliesplaats’
Een verliesplaats is een slaapplek die niet kan worden 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 wil voorkomen dat er nog iemand willekeurig aan deze laatste
slaapplek kan worden toegewezen.
Door de toewijzingsstatus van de van deze slaapplek op “Verliesplaats” te zetten voorkomt u
dat ze nog kan worden toegewezen aan iemand anders.
•

Verliesplaatsen worden niet opgenomen als toegewezen plekken bij het bepalen van
subsidies
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Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van
slaapplek. Extra functionaliteit: Validatiestatus: ‘Beëindigd’
Een locatie/opvangplaats/slaapplek die niet meer wordt aangeboden; krijgt de validatiestatus
‘Beëindigd’.
De status ‘Beëindigd’ is een eindstatus die niet meer kan veranderd worden
Voorwaarden:

•
•
•
•

•

Er is niemand meer toegewezen aan een slaapplek
De beschikbaarheidsperiode is afgesloten: einddatum is huidige datum :
dat wil zeggen dat vanaf dan de plek niet meer beschikbaar is

Kan er voor een slaapplek die op beëindigd staat nog subsidies worden toegekend?
Ja : De volledige historie wordt bekeken. Indien een slaapplek gevalideerd is geweest en voldoet aan de criteria
wordt subsidie toegekend onafhankelijk van wat de status is op het moment dat de berekening wordt gemaakt
Hetzelfde geldt voor een slaapplek die na verloop van tijd op status geweigerd is geplaatst
Definities
Begindatum : = vanaf die dag (inclusief)
Einddatum : tot die dag (exclusief)
(dus niet tot en met)
Validatiestatus = vanaf de dag de status
wordt gezet

Status = gevalideerd
Beschikbaarheid :
Start datum

Aantal dagen?

Status = Beëindigd
Aanmaak
subsidiedossier

Beschikbaarheid :
Eind datum

Periode = einddatum - startdatum
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Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van slaapplek.
Extra functionaliteit: Beschikbaarheid: ‘tijdelijk onderbroken’
Voor een locatie/opvangplaats/slaapplek die tijdelijk niet beschikbaar is, kan een periode van
onderbreking worden aangegeven met begin en einddatum van de onderbreking
Voorwaarden:

•
•
•

Er is niemand toegewezen aan een slaapplek op het moment dat de onderbreking ingaat
Een onderbreking wordt gepland in de toekomst

Wat is de impact van een onderbreking op de subsidiebepaling
De start van een onderbreking sluit een periode af. Het criterium stelt dat een plek onafgebroken ter beschikking
moet zijn.
Het einde van een onderbreking start een nieuwe berekening. Indien tijdens één van de periodes de plek voldoende
lang ter beschikking is geweest en aan alle criteria voldoet, wordt de subsidie toegekend.

Status = gevalideerd

Beschikbaarheid :
Start datum

Aantal dagen ?

Beschikbaarheid :
Start
onderbreking

Beschikbaarheid :
Stop onderbreking

Aantal dagen ?
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Beschikbaarheid :
Eind datum

Een verfijning van het datamodel tot op het niveau van
slaapplek. Extra functionaliteit: slaapplek status
Een slaapplek status wordt bepaald
door een combinatie van drie
parameters
• Validatie status
• Alleen gevalideerde
slaapplekken komen in
aanmerking voor subsidie
• Beschikbaarheid in tijd :
• Er wordt gepeild naar
periodes van onafgebroken
beschikbaarheid
• Toewijzingen
De status ‘correctie vereist’ ontstaat wanneer er bijvoorbeeld nog
toewijzingen of verliesplaatsen zijn in een periode van onbeschikbaarheid.
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Activiteiten: operationeel
Registreren
een nieuwe
locaties/opvangplaats/
slaapplek aanmaken

Valideren
Een nieuwe locatie/
opvangplaats/slaapplek
controleren

Beheer
Een locatie/
opvangplaats/slaapplek is
tijdelijk niet beschikbaar

Beheer
Een locatie/
opvangplaats/slaapplek
wordt verlengd in tijd

Toewijzen
Er worden mensen
toegewezen al dan niet met
een verliesplaats tot gevolg

Beheer
Een locatie/
opvangplaats/slaapplek
wordt niet meer aangeboden

Toewijzen
Er gaan mensen weg
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Activiteiten: Beheer van Data
Een slaapplek heeft een einddatum die binnenkort vervalt?
- moet die einddatum verlengd worden of
- zal de plek beëindigd worden: m.a.w. niet meer aangeboden
Is mijn data goed ?

Zijn er nieuwe (of oudere aanbiedingen) die nog niet gevalideerd zijn?
• ofwel kan ik ze valideren en de gegevens met betrekking tot aantal
slaaplekken en hun beschikbaarheid controleren en corrigeren indien nodig
• ofwel moet ik ze weigeren en dus ook de beschikbaarheid aanpassen
(einddatum : dag na weigering niet meer beschikbaar)
Zijn er slaapplekken met status: te corrigeren ?
Heb ik alle parameters die nodig zijn voor de subsidiebepaling correct ingevuld ?
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Zit de data goed zodat de subsidie berekeningen
correct kunnen verlopen ?
Is mijn data goed wat
betreft bepaling van
susidies ?

•

•

Begin oktober wordt de subsidie
berekend en zijn rechtzettingen
sowieso niet meer mogelijk.

Vb een gebouw met vier appartementen = 4 locaties: straat nr. 1 postbus 1, straat nr. 1 postbus 2, straat nr. 1
postbus 3, straat nr. 1 postbus 4; met telkens 1 opvangplaats in plaats van 1 locatie met 4 opvangplaatsen

Indien niet: gelieve een ticket in te dienen om de locaties te splitsen met
behoud van de historische data wat betreft status, beschikbaarheid en
toewijzingen
Zijn er meerdere locaties aangemaakt op eenzelfde postadres?
•
Gelieve een ticket in te dienen om deze te samen te voegen met behoud van
de historische data wat betreft status, beschikbaarheid en toewijzingen
•

•

Tot 23/9 is er tijd om deze
parameters nog te controleren,
aan te vullen of te corrigeren
-> tot 23/9 wordt de
mogelijkheid om de categorie en
subcategorie en opknapwerken
noodzakelijk te wijzigen tijdelijk
terug geactiveerd

Hebben alle locaties een adres gelijk aan een postadres?

•

Heeft elke locatie/opvangplaats/slaapplek een correcte categorie en
subcategorie?

•

Is er aangeduid voor welke opvangplaatsen een subsidiedossier voor
opknapwerken zal worden ingediend?

•

Is de huidige status van de slaapplek correct?

•

Is de beschikbaarheid correct: vanaf wanneer - tot wanneer?

•

Zijn de toewijzingen correct ingevoerd?
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Zit de data goed zodat de subsidie berekeningen
correct kunnen verlopen?
Is mijn data goed wat
betreft bepaling van
susidies ?

Kan ik nog historische gegevens wijzigen zoals start en eind data aanpassen? Neen.
Tot midden juli is er actief gewerkt om met terugwerkende kracht alle gegevens te
regulariseren
locaties/opvangplaatsen konden geregistreerd worden en gevalideerd met een start
datum in het verleden , de beschikbaarheid kon in het verleden aangepast worden en
toewijzingen konden met een datum in het verleden ingebracht
Vandaag zijn er meerdere controles ingesteld : enkele belangrijke
Nieuwe locaties/slaapplekken krijgen een initiële beschikbaarheid mee vanaf de
datum van registratie of een datum in de toekomst
Bij validatie van de slaapplek wordt de beschikbaarheid datum vanaf gelijk gesteld
aan de datum van validatie of een datum in de toekomst
Je kan niet een slaapplek valideren als de subsidie categorieën niet zijn ingevuld
Een slaapplek die gevalideerd is, kan alleen nog de status geweigerd of beëindigd
krijgen.
Ze kan niet meer terug naar in validatie worden gezet
Een toewijzing kan maximum 14dagen terug in de tijd geregistreerd worden en kan
alleen indien de slaapplek de status gevalideerd heeft en beschikbaar is
Een status beëindigd of geweigerd is een eindstatus en kan niet teruggedraaid
worden
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Data kwaliteit: Dashboard: mijn acties

In opmaak
Vanaf volgende week
beschikbaar

Ter ondersteuning van de coördinator en de VLOT medewerker, wordt een
dashboard ‘Mijn acties’ opgemaakt
Een handleiding wordt voorzien hoe correcties dienen te gebeuren
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Rapportering
Power BI
Een rapportering die door zeer veel mensen
dagelijks wordt opgevolgd
Ook door jou ?

Algemeen overzicht
Per Gemeente wordt dagelijks vanuit het
kernteam opgevolgd wat de status is van
locaties/slaapplekken binnen de
huisvestingstool.
Je kan hier zelf ook nagaan wat nog
beschikbaar is, wat reeds is toegewezen,
wat nog gevalideerd dient te worden, …
in jouw of andere gemeentes, per
provincie of voor heel Vlaanderen.

Gecreëerde slaapplekken
per provincie/gemeente
Halen we de targets per provincie?
Zijn er nog genoeg beschikbare plaatsen?
Hoeveel zijn er momenteel toegewezen?
Hebben we nog veel niet gevalideerde plekken?
Waarom?
Hoeveel slaappleken zijn beëindigd? Groeit dit?

Aantal nieuwe locaties geregistreerd in een specifieke
periode

Actueel aantal slaapplekken per categorie
Wat is de verdeling van de
slaapplekken die vandaag in
het systeem zijn ingebracht?
Hoe zit dat in jouw
gemeente?

Actueel aantal slaapplekken per categorie 1

Actueel aantal slaapplekken per categorie 2

Info specifiek over locaties

Tot slot
Opleidingsmateriaal en onze helpdesk staan ter beschikking
De nodige links vindt u op de volgende slides
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Opleidingsmateriaal
Surf naar de website:
• https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helptoekraine/huisvesting/opleidingsaanbodhuisvestingstool

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
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Gegevens kloppen niet?!

Door de data migratie kan het zijn dat
sommige gegevens misschien niet kloppen.
Indien dat het geval is, gelieve een ticket te
loggen onder deze categorie.
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Bedankt!
Vlaanderenhelptoekraine.be
vlot@vlaanderen.be
! Provincie vermelden in mailonderwerp !
Ondersteuning en opleidingsaanbod Vlaamse
Huisvestingstool

