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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


Wat te doen bij een slaapplek die gaat 
vervallen?
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Wat als een slaapplek gaat vervallen?
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Als de einddatum van de slaapplek in zicht komt, zijn er meerdere acties mogelijk:

1) De einddatum van de slaapplek is WEL definitief en u stelt op voorhand een datum van 
beëindiging in. De slaapplek wordt automatisch op “Beëindigd” gezet op de dag van de 
einddatum

2) De einddatum van de slaapplek is WEL definitief en u zet manueel de slaapplek op “Beëindigd” 
op de dag van de einddatum zelf.

3) De einddatum van de slaapplek is NIET definitief en u moet deze verlengen naar de toekomst.



Datum van beëindiging op 
voorhand instellen



Wat als een slaapplek gaat vervallen, indien de einddatum definitief is?
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Als u weet dat de toekomstige einddatum definitief is en de slaapplek nooit meer opvang 
zal aanbieden, kan u een “datum van beëindiging” instellen voor de slaapplek.

Acties te ondernemen:

1) Ga naar de detailpagina van de opvangplaats en druk op “Validatie”.

2) Kies “Geplande datum van beëindiging” en selecteer de datum waarop de slaapplek 
zal stoppen met opvang aan te bieden. 
(meer informatie over zie handleiding: “Geplande datum van beëindiging”)

3) Selecteer de desbetreffende slaapplek en druk “Volgende”.

Op de dag van beëindiging zal de slaapplek automatisch op “Beëindigd” en “Niet 
toegewezen” worden gezet!



Geplande datum van beëindiging instellen (1/3)
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Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats door op de naam van de 
opvangplaats te klikken.

Druk op Validatie.
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Druk op “Volgende”.

Kies een geplande datum van 
beëindiging. Deze kan NIET in het 
verleden liggen.

Geplande datum van beëindiging instellen (2/3)

Indien u geen datum invult dan 
zal u de reeds bestaande 
geplande beëindiging annuleren.
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Geplande datum van beëindiging instellen (3/3)

Hier ziet u de geplande datum 
van beëindiging.
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Geplande datum van beëindiging - Conclusie

Stel een geplande datum van beëindiging in ENKEL als u 100% zeker 
bent dat die dag de slaapplek ook ophoudt met opvang aan te bieden. 

Indien u een reeds bestaande geplande beëindiging wilt annuleren, dan 
vult u GEEN datum in!



Slaapplek manueel op “Beëindigd”
zetten op dag van einddatum



Wat als een slaapplek gaat vervallen, indien de einddatum definitief is?
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In plaats van op voorhand een datum van beëindiging in te stellen, kan u ook zelf op de 
dag van de einddatum de slaapplek manueel op “Beëindigd” zetten.

Acties te ondernemen:

1) Zorg er voor dat de slaapplek NIET is toegewezen!

2) Ga naar de detailpagina van de opvangplaats en druk op “Validatie”.

3) Kies “Beëindigd” en selecteer de desbetreffende slaapplek.

Let op! 

• U kan enkel de slaapplek op “Beëindigd” zetten als de einddatum vandaag of in het 
verleden is!

• Eens een slaapplek op “Beëindigd” staat, kan u de status niet meer wijzigen.



Slaapplek manueel op beëindigd zetten op de dag van de 
einddatum zelf
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Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats door op de naam van de 
opvangplaats te klikken.

Druk op Validatie.



Slaapplek manueel op beëindigd zetten op de dag van de 
einddatum zelf
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Selecteer de 
desbetreffende slaapplek.

Je kan enkel een slaapplek op “Beëindigd” 
zetten indien de einddatum op vandaag 
of in het verleden staat!
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De hele opvangplaats of locatie biedt geen opvang meer aan

• Indien de hele opvangplaats geen opvang meer aanbiedt, dan voert u de handelingen uit 
die hiervoor beschreven staan voor alle slaapplekken binnen deze opvangplaats.

• Indien de hele locatie geen opvang meer aanbiedt, dan voert u de handelingen uit die 
hiervoor beschreven staan voor alle slaaplekken van alle opvangplaatsen binnen deze 
locatie.



Einddatum van een slaapplek 
verlengen



Wat als een slaapplek gaat vervallen, maar de einddatum verlengd 
moet worden? 
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Acties te ondernemen:

1) Ga naar de detailpagina van de opvangplaats en druk op “Beschikbaarheid”.

2) Kies “Wijzig einddatum” en selecteer de desbetreffende slaapplek.
(meer informatie zie handleiding: “Beschikbaarheid aanpassen”)

3) Geef een nieuwe einddatum op voor de slaapplek en druk op “Volgende”.
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Wijzig de hoofdeinddatum naar een 
toekomstige datum.

Einddatum van een slaapplek verlengen

Druk op “Beschikbaarheid”.
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Einddatum van een slaapplek verlengen
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Einddatum van een slaapplek verlengen

Wijzig de hoofdeinddatum 
naar de datum in de toekomst. 



Danku! 
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