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Beschikbaarheid aanpassen
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Raadplegen hoeveel dagen de slaapplek nog beschikbaar is
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Hier zie je het aantal dagen beschikbaar
vanaf vandaag tot de volgende periode van 
onbeschikbaarheid (hoofdeinddatum, begin 
van een onderbreking).

Via de detailpagina van de opvangplaats is het 
mogelijk om de resterende beschikbare dagen 
van een slaapplek te zien. 



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”

LET OP! Beschikbaarheid van een slaapplek:
• Begindatum: Inclusief de dag 
• Einddatum: Exclusief de dag 

(dus NIET t.e.m.)



Beschikbaarheid van een slaapplek

5

Je kan voor elke slaapplek de begin 
en einddatum wijzigen, een 
onderbreking toevoegen, en een 
nieuwe beschikbaarheid toevoegen.

Je kan de hoofdbegin- en 
einddatum enkel wijzigen naar 
vandaag of later!



Begindatum wijzigen
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U kan de begindatum van een slaapplek 
wijzigen als de subsidieaanvraag van een 
slaapplek nog niet is afgerond!

Indien u toch de begindatum wilt wijzigen 
na dat de subsidieaanvraag is afgerond, 
moet u een ticket aanmaken via de Service 
Desk op volgende rubriek:

https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30/group/165/create/572


Einddatum wijzigen
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Indien de einddatum van de slaapplek is 
overschreden, maar de slaapplek biedt wel 
degelijk nog opvang aan. Dan moet u de 
einddatum wijzigen naar de toekomst. 

Er zal dan een onderbreking in de 
beschikbaarheid worden toegevoegd voor 
de periode van de oorspronkelijke 
einddatum tot vandaag!!

De slaapplek zal dan vanaf vandaag weer 
beschikbaar zijn. Dit zal ook een impact 
hebben op de subsidieberekening.
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Overschreden einddatum verlengen

Hoofd startdatum
Nieuwe 

einddatum

14/03 01/10 31/12

Oorspronkelijke 
einddatum

Vandaag = 15/10

15/10

Dag dat u de 
einddatum verlengt 

naar 31/12

Indien de einddatum is overschreden en u verlengt deze 2 weken na de overschrijding naar de toekomst, dan zal 
er een onderbreking worden toegevoegd voor die 2 weken. 

In dit voorbeeld is de oorspronkelijke einddatum 1/10 overschreden, maar de slaapplek biedt nog opvang aan. 

De GC merkt dit pas op 15/10 en verlengt de einddatum. Voor de periode van 1/10 – 15/10 wordt er dan 
automatisch een onderbreking toegevoegd! Op 15/10 is de slaapplek weer beschikbaar.

Onderbreking

LET OP! Beschikbaarheid van een slaapplek:
• Begindatum: Inclusief de dag 
• Einddatum: Exclusief de dag 

(dus NIET t.e.m.)



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.

LET OP! Beschikbaarheid van een slaapplek:
• Begindatum: Inclusief de dag 
• Einddatum: Exclusief de dag 

(dus NIET t.e.m.)



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 



Beschikbaarheid toevoegen 
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De functionaliteit “Beschikbaarheid 
toevoegen” wordt gebruikt om binnen een 
grotere periode van onbeschikbaarheid terug 
beschikbaarheid toe te voegen.



Voorbeeld: Onderbreking raadplegen en overschrijden

• Er is een onderbreking bezig van 01/09 – 15/09

• Door een beschikbaarheid toe te voegen van 01/09 – 15/09, eindigt u de reeds geplande onderbreking. 



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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