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Valideren
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Slaapplekken valideren
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Je kan enerzijds slaapplekken valideren via de detailpagina van de locatie en anderzijds via de 
detailpagina van de opvangplaats. 
Het proces van valideren blijft hetzelfde onafhankelijk of u via de detailpagina van de locatie of van 
de opvangplaats valideert.

• Via de detailpagina van de locatie heeft u als gemeentelijke coördinator de mogelijkheid om alle 
slaaplekken van alle opvangplaatsen binnen deze locatie te valideren.

• Via de detailpagina van de opvangplaats heeft u als gemeentelijke coördinator de mogelijkheid 
om alle slaapplekken binnen deze opvangplaats te valideren.

OPGELET! 

1. Een slaapplek moet eerst gevalideerd zijn, vooraleer u de slaapplek kan toewijzen.

2. Indien u een slaapplek valideert, moet u ook de subsidie informatie van de locatie verstrekken. Alle informatie 
hieromtrent vindt u op: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/financiering

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/financiering


1. Slaapplek(ken) valideren



Slaapplek(ken) valideren (1/6) 
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Hier ziet u een voorbeeld van een locatie met 2 
opvangplaatsen. De eerste opvangplaats bevat 
19 slaapplekken. De tweede opvangplaats bevat 
1 slaapplek. “Geweigerde” en “Beëindigde” 
slaapplekken worden niet meegerekend!

Om een slaapplek te valideren moet u 
eerst de detailpagina van een locatie
of opvangplaats raadplegen.



Slaapplek(ken) valideren (2/6)
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Druk op Validatie



Slaapplek(ken) valideren (3/6)
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Kies de status “Gevalideerd” 
om een slaapplek te valideren.

U kan kiezen om de validatiestatus voor 
alle slaapplekken in één keer te wijzigen
(voor die locatie of opvangplaats).

Druk op “Volgende”.

U kan kiezen om de validatie 
status voor elke individuele 
slaapplek te wijzigen. 

U kan ook geen slaapplek valideren, waarbij de 
hoofdstartdatum in het verleden ligt. U moet dan eerst de 
datum manueel aanpassen naar vandaag of later. 

Een pop-up scherm opent waar u de 
validatiestatus van elke slaapplek binnen deze 
locatie of opvangplaats kan veranderen. Achter 
de naam van elke slaapplek staat de huidige 
validatiestatus van die slaapplek.



Slaapplek(ken) valideren (4/6)
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Bij het valideren dient u voor de desbetreffende locatie 
ook de subsidie informatie te verstrekken (tot welke 
subsidie-categorie behoort die?..). U moet deze informatie 
maar eenmalig per locatie verstrekken. Om te bepalen tot 
welke subsidie- categorie de locatie behoort gelieve: 
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/financiering te raadplegen.

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/financiering


Subsidie informatie verstrekken tijdens validatie
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Afhankelijk van welke categorie u kiest, gaat u 
een andere keuze krijgen voor de subcategorie 
en eventueel detailniveau 1 & 2.

Indien u kiest voor Categorie 1 en subcategorie 
Publiek, gaat u nog moeten aangeven of er 
opknapwerken nodig zijn.

Eens 1 slaapplek is gevalideerd, kan u de 
“Categorie” of “Sub Categorie” niet meer 
wijzigen. 



Subsidie informatie verstrekken bij validatie –
Categorie 1/Publiek
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Indien u kiest voor Categorie 1 en subcategorie 
Publiek, gaat u nog moeten aangeven of er 
opknapwerken noodzakelijk zijn.

Geef hier aan of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.



11

Informatie Opknapwerken – Categorie 1/Publiek

Indien een locatie reeds gevalideerd was en u 
de subsidie informatie (= “Categorie 1”, 
“Publiek”) ook al had verstrekt, dan moet u 
ZELF aangeven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn!

Ga naar de detailpagina van de opvangplaats
om aan te geven of er opknapwerken 
noodzakelijk zijn of niet.



Slaapplek(ken) valideren (5/6)
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Druk op “Beëindigen”

U krijgt een bevestigingsscherm als 
het valideren succesvol is verlopen.



Slaapplek(ken) valideren (6/6)

13

Ga naar de detailpagina van de 
slaapplek om de validatie informatie te 
raadplegen.

De validatiestatus verandert naar “Gevalideerd” 
en uw naam komt te staan bij slaapplek validator. 

Het zijn de contactgegevens van deze persoon die 
doorgestuurd worden naar de (federale) NCCN 
housingtool.



Andere validatie statussen
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Andere validatie statussen
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Naast het valideren van een slaapplek, bestaan er nog andere validatie statussen:

• Geweigerd: Er werd besloten dat de conditie van de opvang niet in orde is.
! Let op: Eens de status op “Geweigerd” staat, kan u dit niet meer veranderen. 

• Beëindigd: Zet de validatie status op “Beëindigd” indien slaapplek geen opvang meer wenst aan te bieden of 
niet meer bestaat. 
! Let op: Eens de status op “Beëindigd” staat, kan u dit niet meer veranderen. 

• Geplande datum van beëindiging: Hiermee kan u al op voorhand een toekomstige datum instellen die ervoor 
zorgt dat de slaapplek automatisch op “Beëindigd” komt te staan (zie volgend hoofdstuk voor meer 
informatie).

! Let op: U kan de status NIET op “Beëindigd” of “Geweigerd” zetten indien de toewijzingsstatus van de slaapplek op 

“Toegewezen” of “Verliesplaats” staat. U moet dan eerst de toewijzingsstatus veranderen naar “Niet Toegewezen”. 



Validatiestatus “Beëindigd” of “Geweigerd”
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U kan een slaapplek NIET beëindigen of 
weigeren indien de hoofd einddatum in 
de toekomst ligt! 

1) U moet dan via de knop 
“Beschikbaarheid” de hoofd 
einddatum naar vandaag veranderen. 

2) Eens de hoofd einddatum op 
vandaag staat, kan u de slaapplek 
beëindigen.

U kan ook een gepland datum van 
beëindiging instellen, dit wordt uitgelegd 
in het volgende hoofdstuk.



2. Een slaapplek beëindigen



18

Ga naar de detailpagina van de 
opvangplaats waarvoor u een slaapplek 
wilt beëindigen.

Slaapplek beëindigen (1/3)

Zorg ervoor dat de toewijzingsstatus van de slaapplek(ken) op “Niet 
toegewezen” staat (zie handleiding “Toewijzen, plaatsen vrijstellen, en 
verliesplaats”) en de einddatum van de slaapplek NIET in de toekomst ligt 
(zie handleiding “Beschikbaarheid aanpassen”).

Druk op Validatie
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Slaapplek beëindigen (2/3)

Kies de status “Beëindigd”.

Selecteer de gewenste 
slaapplekken. 

Druk op “Volgende”.

! Let op: Eens u de validatiestatus op “Beëindigd” zet, kan u 
deze niet meer wijzigen!



Een slaapplek beëindigen (3/3)

20

De slaapplek status staat nu op 
“Beëindigd”.



3. Een slaapplek weigeren
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Ga naar de detailpagina van de 
opvangplaats waarvoor u een slaapplek 
wilt weigeren.

Slaapplek op “geweigerd” zetten (1/2)

Druk op Validatie

Zorg ervoor dat de toewijzingsstatus van de slaapplek(ken) op “Niet 
toegewezen” staat (zie handleiding “Toewijzen, plaatsen vrijstellen, en 
verliesplaats”) en de einddatum van de slaapplek NIET in de toekomst ligt 
(zie handleiding “Beschikbaarheid aanpassen”).
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Slaapplek op “geweigerd” zetten (2/2)

Kies de status “Geweigerd”.

Selecteer de gewenste 
slaapplekken. 

Druk op “Volgende”.

! Let op: Eens u de validatiestatus op “Geweigerd” zet, kan 
u deze niet meer wijzigen!



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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