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Lijstweergave personaliseren



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 
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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 

7

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/tevoorschijn halen.



Filteren via de zoek-functie 
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Via de zoekbalk kan u een 
specifieke locatie vinden. 



Vragen? 
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Opleidingsmateriaal
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Surf naar de website:
• https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-

oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Hulp nodig met het gebruik van de tool?

• Email: VLOT@vlaanderen.be

Beleidsvragen of vragen m.b.t. subsidies?

• 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
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Dank u!
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