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Algemeen
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Wat is Power BI?

4

Power BI is een rapportagetool die door de Vlaamse overheid wordt gebruikt om de laatste updates over de 
beschikbare slaaplekken op een intuïtieve manier te visualiseren met behulp van grafieken en interactieve tools.

Deze handleiding beschrijft hoe u door de Power BI kan navigeren en hoe u bepaalde zaken kan visualiseren 
naargelang uw behoeften. 

Wat kan je met Power BI doen? :

• Overzicht krijgen van slaapplekken per provincie en/of gemeente.

• Raadplegen welk type slaapplekken er in elke gemeente beschikbaar zijn.

• Gebruik maken van filters en gegevens segmenteren volgens uw behoeften. 

• Navigeren door de tabbladen om een meer diepgaand beeld te krijgen van de locaties en slaapplekken. 



Wie heeft toegang tot de tool? 
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Het VLOT team, Gemeentelijke Coördinatoren, Taskforce & kernteam Vlaanderen helpt Oekraïne, Provincie 

gouverneurs & de Vlaamse regering.

Belangrijke informatie!

De huisvestingstool is de authentieke bron van Power BI: Iedere nacht is er een synchronisatie van de gegevens. 

Hierdoor kunnen er mogelijke discrepanties zijn tussen de aantallen in de huisvestingstool en Power BI.

! Wens je toegang tot Power BI, stuur dan een e-mail naar VLOT: vlot@vlaanderen.be

mailto:vlot@vlaanderen.be


Inloggen
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Hoe krijg ik toegang tot de tool? 

▪ Wens je toegang tot Power BI, stuur dan een email naar vlot@vlaanderen.be

▪ Link naar Power BI: https://app.powerbi.com/groups/me/reports/fb517d52-f8ac-4daf-b257-
5505683e4f1e/ReportSection06ed796437adc75c6500?ctid=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-
4e89cbd520a0&openReportSource=ReportInvitation

mailto:vlot@vlaanderen.be
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/fb517d52-f8ac-4daf-b257-5505683e4f1e/ReportSection06ed796437adc75c6500?ctid=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&openReportSource=ReportInvitation


Nieuwe Terminologie
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Slaapplek Status (Definities + 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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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

Beëindigd Elke beschikbaarheidsstatus Elke toewijzingsstatus

Slaapplek Status (Samenstelling)

+ + ═



Informatie capaciteit
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Totalen Definities

Totale beschikbare capaciteit Som van alle slaapplekken met slaapplek status =  Beschikbaar

Totale toegewezen capaciteit Som van alle slaapplekken met slaapplek status = Toegewezen

Totaal aantal Onbruikbare Slaapplekken Som van alle slaapplekken met slaapplek status = Verliesplaats, 
Onbeschikbaar & Correctie vereist

Totaal aantal Gevalideerde Slaapplekken Som van alle slaapplekken met slaapplek status =  Beschikbaar, 
Toegewezen, Verliesplaats, Onbeschikbaar & Correctie vereist

Totaal aantal Niet Gevalideerde Slaapplekken Som van alle slaapplekken met slaapplek status =  Niet Gevalideerd

Max. Aantal Slaapplekken Som van alle slaapplekken min slaapplekken met slaapplek status = 
Geweigerd & Beëindigd



Navigatie
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Navigatie
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1. Power BI Overview

2. Tabbladen 
1. Overzicht

2. Locaties

3. Slaapplekken



Power BI – Overview (1/2)
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Hier staan alle 
verschillende beschikbare 
rapporten. Elk tabblad 
bevat een andere 
combinatie van filters en 
weergegeven data. 

U kunt de informatie in de 
tabellen en grafieken 
filteren door de 
weergegeven vakjes aan te 
vinken. 

De weergegeven informatie is voor elk tabblad anders. U kunt resultaten zien in een tabelvorm, 
kaarten of andere grafieken. Plaats de muisaanwijzer op een gemeente in de kaart om meer 
detailgegevens voor die specifieke gemeente te raadplegen. 

Gegevens zijn bedekt wegens GDPR redenen!



Power BI – Overview (2/2)
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U kunt rapporten exporteren 
en downloaden als PDF/PPT via 
de volgende tabbladen. 

Wis al uw filters door op dit 
icoon te klikken.

Sla een specifieke combinaties 
van filters op via deze knop. 



Power BI – Taal in stellen (1/2)
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Via deze weg kan u uw taal instellen, wat een 
impact heeft op de formattering van de data.



Power BI – Taal in stellen (2/2)
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Kies uw taal en druk vervolgens op “Toepassen”.

Afhankelijk van welke taal u kiest, zal dit een impact 
hebben op de formattering van de data.

Bijvoorbeeld:

Nederlands➔ dd – mm – jjjj
Engels ➔ mm – dd – jjjj



Tabblad: Overzicht



Op het tabblad “Overzicht” vindt u informatie 
over het aantal locaties en slaapplekken per 
provincie/gemeente.

In het overzicht staan de volgende zaken:

• Aantal locaties

• Beschikbare slaapplekken

• Toegewezen slaapplekken

• Onbruikbare slaapplekken

• Niet gevalideerde slaapplekken

• Maximaal aantal slaapplekken

Overzicht (1/2)
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Overzicht (2/2)
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Hier ziet u een visuele kaart met 
het aantal locaties (links) en het 
aantal slaapplekken (rechts) per 
gemeente. Rechtsboven staat 
een legende i.v.m. de kleuren.

U kan een provincie selecteren en 
een gemeente(n) kiezen door op 
het pijltje (   ) naast de provincie 
te klikken. 

Hier vindt u het aantal locaties 
per (geselecteerde) 
gemeente/provincie.

In deze tabel ziet u meer informatie over 
slaapplekken binnen de gemeente(n). 



Tabblad: Locaties



Op het tabblad “Locaties” vindt u 
informatie over het aantal locaties 
per provincie/gemeente.

U kan filteren op volgende zaken:

• Locatie type

• Bereikbaarheid met openbaar 
vervoer

• Geschiktheid voor beperkte 
mobiliteit

Locaties (1/2)
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Locaties (2/2)

U kan 1 of meerdere filters 
selecteren.

Afhankelijk van de gekozen filters 
en geselecteerde gemeente(n), 
krijgt u een gepersonaliseerd 
overzicht te zien.

Afhankelijk van de gekozen filters 
en geselecteerde gemeente(n), 
krijgt u een gepersonaliseerd 
overzicht te zien.

U kan een provincie selecteren en 
een gemeente(n) kiezen door op 
het pijltje (   ) naast de provincie 
te klikken. 



Op het tabblad “Locaties per tijdsinterval” 
vindt u informatie over het aantal nieuwe 
locaties per dag, voor een bepaald 
geselecteerd tijdsinterval. 

U kan filteren op volgende:

• Tijdsinterval kiezen voor aanmaakdatum

• Locatie type

• Bereikbaar met het openbaar vervoer

• Geschiktheid voor beperkte mobiliteit

Locaties per Tijdsinterval (1/2)
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Locaties per Tijdsinterval (2/2)
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U kan het interval zelf instellen, 
om alle nieuwe locaties te zien 
voor de dagen binnen het 
gekozen interval.

Het interval op de grafiek verandert automatisch met het 
gekozen interval in.

U kan onderaan de tabel scrollen van links naar rechts om 
elke dag binnen het gekozen interval te raadplegen.



Op het tabblad “Evolutie op dagbasis”, ziet u 
een gecumuleerd overzicht van het aantal 
nieuwe locaties per dag.

Evolutie op Dagbasis (1/2)
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Evolutie op Dagbasis (2/2)
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Selecteer de gewenste periode. 
“De aanmaakdatum” staat voor de datum wanneer de 
locatie is aangemaakt in de Vlaamse Huisvestingstool.

In de grafiek ziet u een 
gecumuleerd overzicht van het 
aantal nieuwe locaties per dag 
voor de gekozen tijdsinterval.

U kan een provincie selecteren en 
een gemeente(n) kiezen door op 
het pijltje (   ) naast de provincie 
te klikken. 



Tabblad: Slaapplekken



In dit rapport ziet u de evolutie van het 
aantal beschikbar slaapplekken op 
dagbasis. Er is een opsplitsing gemaakt 
tussen de gevalideerde en niet-
gevalideerde slaapplekken.

U kan op de kaart ook het aantal 
gevalideerde beschikbare slaapplekken per 
gemeente zien.

Data is vanaf 9 december beschikbaar.

Beschikbare slaapplekken

28



In dit rapport ziet u de evolutie van 
de slaapplekken per status op 
dagbasis. 

U kan het tijdsinterval manueel 
aanpassen. 

U kan ook filteren op categorie en 
subcategorie betreffende de subsidie 
informatie.

Data is vanaf 5 september 
beschikbaar.

Evolutie slaapplekken status (1/2)
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Evolutie slaapplekken status (2/2)
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U kan het interval zelf instellen, 
om de evolutie van de 
slaapplekken per status weer te 
geven.

Het interval op de grafiek verandert automatisch met het gekozen interval. 
De grafieken veranderen ook naargelang de gekozen filters.



Tabel 1 geeft weer hoeveel slaapplekken 
per dag zijn toegewezen, beschikbaar 
zijn, opgegeven als verliesplaats, …

Tabel 2 geeft per gemeente en per dag 
weer hoeveel slaapplekken zijn 
toegewezen, beschikbaar zijn, 
opgegeven als verliesplaats, .. en dat per 
subsidiecategorie en –subcategorie.

De tabellen geven ook de totalen per dag 
weer. U kan het tijdsinterval manueel 
aanpassen. Data is vanaf 5 september 
beschikbaar.

Evolutie slaapplekken status tabel (1/2)
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Evolutie slaapplekken status tabel (2/2)
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U kan het interval zelf instellen, 
om de cijfers per dag te kunnen 
weergegeven. Dit heeft invloed 
op tabel 1 en 2.

U kan zelf de subsidiecategorie en 
–subcategorie selecteren. Dit heeft 
invloed op tabel 1 en tabel 2.



In dit rapport ziet u een proportie van het 
aantal gecreëerde slaapplekken ten opzichte 
van het doel van 30.000 slaapplekken. Deze 
beoogde 30.000 slaapplekken kunnen 
opgesplitst worden per provincie of gemeente. 

De gecreëerde slaapplekken = de som van alle 
slaapplekken met status :

• Toegewezen

• Beschikbaar

• Niet Gevalideerd

• Onbruikbare (= Verliesplaats, 
Onbeschikbaar & Correctie vereist)

Gecreëerde Slaapplekken (1/2)
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Gecreëerde Slaapplekken (2/2)
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U kunt de muisaanwijzer boven 
de kaart houden om meer 
informatie te zien.

Zie de legende voor informatie 
over grafiekkleuren.



Hier ziet u de details over de beschikbaarheid 
van slaapplekken per geselecteerde 
gemeente(n)/provincie(s) en per categorie.

In dit tabblad kan u informatie raadplegen 
betreffende alle categorieën. 

De volgende 2 tabbladen geven respectievelijk 
meer informatie over:

• Actueel aantal Slaapplekken per categorie 1

• Actueel aantal Slaapplekken per categorie 2

Actueel aantal Slaapplekken per categorie (1/2)
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Actueel aantal Slaapplekken per categorie (2/2)
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Kies de gewenste gemeente en 
categorie en laat de informatie 
dienovereenkomstig verschijnen.

Zie de legende voor informatie 
over grafiekkleuren.

De getallen in de balken geven 
het aantal slaapplekken weer per 
categorie.



Navigeer naar de volgende 2 tabbladen voor 
respectievelijk meer informatie over:

• Actueel aantal Slaapplekken per categorie 1

• Actueel aantal Slaapplekken per categorie 2

Actueel aantal Slaapplekken per categorie
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Actueel aantal Slaapplekken per Categorie 1
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Hier ziet u de details over het 
aantal slaapplekken voor 
Categorie 1.

Afhankelijk van de gekozen 
filters zal u een ander tabel en 
grafiek(en) zien.



Actueel aantal Slaapplekken per Categorie 2
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Hier ziet u de details over het 
aantal slaapplekken voor 
Categorie 2.

Afhankelijk van de gekozen 
filters, zal u een ander tabel 
en grafiek(en) zien.



Danku! 

Voettekst 40


