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Inleiding

4

Dit is de handleiding voor de opleiding van de eerste release van Match-It, het beheerssysteem voor het
opvangnetwerk. Het is een uitgebreid werkinstrument voor alle toekomstige gebruikers, zowel zij die aan de
opleidingen deelnemen als zij die in de OCMW's zullen worden opgeleid.

Deze handleiding omvat (1) een algemene presentatie van de toepassing, voorgesteld op de inter-LOI meeting,
(2) de slides en (3) de gids met de functies die gebruikt werden tijdens de opleiding, (4) de gids voor de migratie
van de plaatsen en personen en (5) het woordenboek met de labels:
1. Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding op Match-It. Wie voor de eerste keer met Match-It werkt, vindt
hier de voorstelling van het project, de grote lijnen van release 1, de twee rollen die voorzien zijn voor
de OCMW's en de praktische aspecten (toegang, helpdesk, login).
2. Het tweede hoofdstuk is de powerpointpresentatie die gebruikt werd tijdens de opleiding. Daarin
staan de structuur, de inhoud en de werking van de modules, een beschrijving van de beschikbare
functies en de grote lijnen van het overgangs- en labellingsproces.
3. Het derde deel is de gids met de verschillende functies.Dit deel beschrijft de 16 functies van de release
1 van Match-It. Deze gids legt u uit hoe u uw bewoners en uw plaatsen kunt beheren en hoe u verslagen
uit de toepassing kan halen. Dit hoofdstuk is heel uitgebreid en ook het belangrijkste.
4. Hoofdstuk 4 is de migratiegids. Deze gids helpt u om de migratie tot een goed einde te brengen in de
week na de opleiding. Dit deel bepaalt alle gegevens die u moet invullen in uw bestanden voor de
migratie van de plaatsen en bewoners. Ze zullen daarna geen functie meer hebben
5. Hoofdstuk 5 is het woordenboek van de labels. Dit woordenboek geeft de definitie van de labels van de
opvangplaatsen. Dit helpt u om uw plaatsen (label infrastructuur) correct te labelen en legt uit welke
labels voortaan aan de personen worden toegekend die naar u toegewezen worden.

U kunt deze handleiding gebruiken als leidraad tijdens de opleidingen en ook als referentie wanneer u de eerste
stappen uitvoert in het systeem. Deze is opgevat als zelf-studie tool, helpt u om verder vertrouwd te geraken
met Match-IT, uw kennis verder te verfijnen en er gemakkelijk in terug te vinden hoe u een bepaalde actie moet
uitvoeren of wat een bepaald label betekent.
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1. Aankomsten
Wanneer?
• Elke dag raadplegen indien er beschikbare plaatsen in uw LOI zijn, want hier kan u de toewijzingen
vinden.
• Aankomst verklaren wanneer een nieuwe bewoner toekomt in uw LOI na een toewijzing door
Dispatching of de Regio.
Hoe?
•
•
•
Tips!
•
•
•

•

•

“Bewoners”
“Aankomst”
personen selecteren die aangekomen zijn “Aankomst bevestigen”
“Aankomstdatum kiezen” “OK”
Vanaf de aankomstdatum heeft de plaats statuut “bezet”.
Dispatching verzorgt de aanpassing van de code 207 aan de hand van de aankomsten die dag.

Via
kunt u dossier raadplegen
Indien gewenst, is het mogelijk om de toegewezen personen in een andere woning verplaatsen (zie
fiche 6: Interne verhuis).
Wanneer u voor een heel familie de aankomst wilt bevestigen, dient u alle leden van de familie te
selecteren (ctrl + klikken op familieleden die aangekomen zijn, een geselecteerde lijn heeft een rode
kleur).
U kan ook de aankomst van 1 familielid bevestigen zonder aankomst aan te geven voor de andere
familieleden, in dit geval selecteert u enkel dit familielid en bevestigt u de aankomst voor deze
persoon.
Aankomstdatum is standaard huidige datum, maar het is mogelijk om een datum in het verleden te
kiezen. Aankomsten in de toekomst zijn niet mogelijk.
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Impact op huidige manier van werken?
• Het is niet meer nodig om aankomst door te geven aan de Regio.
• Bij elke aankomst verandert automatisch de status van de plaats naar ‘bezet’.
• De code 207 wordt aangepast door Dispatching aan de hand van de aankomsten die dag.
Oefening:
• Ga na of nieuwe personen werden toegewezen aan uw opvangstructuur.
• Indien ja, bevestig aankomst voor alle leden van de familie. Noteer eerst het rijksregisternummer van
het gezinshoofd van de familie (u hebt deze nodig in oefening 3).
• Rijksregisternummer van het gezinshoofd: _________________________________________
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2. Niet-aankomst
Wanneer?
• Indien een toegewezen persoon niet aankomt binnen de afgesproken termijn.
Hoe?
•
•
•

“Bewoners” → “Aankomst”
personen selecteren die niet zijn aangekomen binnen termijn “Niet
aangekomen”
“OK”
Vanaf nu heeft de plaats statuut “beschikbaar”.
Dispatching wordt op de hoogte gesteld van de niet-aankomst en er zal een code 207 “no show”
worden genoteerd voor deze bewoner(s).

Tip!
•
•

Via
kunt u dossier raadplegen
Wanneer u voor alle leden van een familie de niet- aankomst wilt bevestigen, dient u alle leden van de
familie te selecteren (ctrl + klikken op familieleden die niet aangekomen zijn, een geselecteerde lijn
heeft een rode kleur).

Impact op huidige manier van werken?
• Het is niet meer nodig om de niet-aankomst door te geven aan de Regio. De plaats wordt automatisch
terug beschikbaar gesteld, dus u moet niet opnieuw vrije plaatsen doorgeven.
Oefening:

•

Duidt aan dat de alleenstaande man niet is aangekomen.
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3. Opzoeken van personen (via zoeksleutel)
Wanneer?
• Snel raadplegen van de gegevens van bewoners of ex-bewoners.
Hoe?
•
•
•

Ingeven van een OV-nummer, Rijksregisternummer of Fed-nummer op de Homepagina.
Klik daarna op
of op ENTER.
Dossier wordt geopend.

Oefening:
• Zoek een bewoner op basis van het RR-nummer dat u in oefening 1 hebt genoteerd.
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4. Opzoeken van personen (via zoekcriteria)
Wanneer?
• Uitgebreide zoekcriteria gebruiken om bewoners of ex-bewoners te zoeken en weer te geven in een
lijst of te tellen.
Hoe?
Zoeken
• “Bewoners”
“Zoeken begunstigden”
“Ingeven van de zoekcriteria” “Zoek”
• Alle begunstigden die voldoen aan de zoekcriteria zullen weergegeven worden in de resultatenlijst.
Tip!
• Als u geen criteria invult krijgt u als resultaat alle ingeschreven bewoners.
• U kan gebruik maken van een * als wildcard om één of meerdere letters te vervangen. Bv. als u *A*
invult in het veld “achternaam”, krijgt u als resultaat alle bewoners in wiens achternaam A voorkomt.
•

Via
kunt u het dossier raadplegen. Via
zoekscherm.

raakt u vanuit het dossier terug naar het

Resultaten exporteren in Excel-fiche en template opslaan
• “Bewoners”
“Zoek begunstigden”
“Ingeven van de zoekcriteria”
• U kiest welke gegevens u wilt exporteren.
• U slaat de template op.

“Exporteren”

Tip!
•
•
•

U kan de volgorde van de gegevens wijzigen.
Maak een template als u vaak dezelfde criteria moet gebruiken (bv. Alle bewoners waar een transfer
voor is aangevraagd om de status hiervan na te kijken)
Om een bestaande template toe te passen klikt u bovenaan in het scherm op ‘Opladen’

Tellen van aantal personen die voldoen aan de zoekcriteria
• “ Bewoners”
“Zoek begunstigden”
“Ingeven van de zoekcriteria”

“Tellen”
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Oefeningen:
•
•
•

Zoek alle bewoners in uw opvangstructuur waarvan de naam een ‘M’ bevat.
Tel het aantal Rwandezen in uw opvangstructuur.
Maak een lijst van alle personen voor wie een transfer werd aangevraagd en maak een template voor
deze zoekcriteria met volgende gegevens: naam, geslacht en nationaliteit.
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5. Dossier of persoonsfiche wijzigen
Wanneer?
• Gegevens van een persoon zijn gewijzigd.
• Enkel mogelijk om gegevens van de huidige bewoners te wijzigen (u kan de gegevens van de exbewoners NIET wijzigen).
Wat?
•
•

Dossier: gezinssamenstelling en/of burgerlijke staat.
Persoonsfiche: persoonsgegevens, doelgroep, administratief statuut en behoeften.

Hoe?
•
•

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria.
“Wijzigen”
“Gegevens aanpassen” “Bewaren”

Tip!
•

•

Let op: om persoonsgegevens te wijzigen, dient u in “informatie over de begunstigde” van de persoon
zelf te klikken op “Wijzigen”. Om dossiergegevens te wijzigen, dient u op dossierniveau te klikken op
“wijzigen”.
Behoefte wijzigen: Bewoner selecteren “Wijzigen” uit keuzemenu kiezen welke behoeften groep
men wilt toekennen “Behoefte toevoegen” behoefte aanduiden “Bewaren”
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Oefening:
• Open het dossier van de familie voor wie u in oefening 1 aankomst hebt verklaard. U kunt zoeken op
basis van ‘zoeksleutel’ of ‘zoekcriteria’.
• Duid aan dat een van de kinderen behoefte ‘MOB 2 – Rolstoel’ heeft.
• Noteer op welke datum de familie naar uw opvangstructuur werd toegewezen. _________
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6. Interne verhuis van alleenstaanden en families
Wanneer?
• Indien een persoon of familie binnen uw opvangstructuur dient verplaatst te worden naar een andere
woning die momenteel bezet is.
Hoe?
•

•

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria Dossier
“Interne verhuis”
wooneenheid selecteren in keuzemenu “Identificatie”
“Toevoegen” bewoners naar dit kader
slepen “Bevestigen”.
Verhuisdatum is standaard huidige datum, maar het is mogelijk om een datum in het verleden te
kiezen. Een datum in de toekomst kiezen is niet mogelijk.

Tip!
•

•

Indien de wooneenheid al bezet is (bijvoorbeeld bij een wissel) zal/zullen de persoon(en) die zich daar
bevinden tijdelijk naar de “wachtkamer” verplaatst worden. Van daaruit kunnen ze naar de juiste
wooneenheid verplaatst worden (zie oefening 7).
Verhuisdatum standaard huidige datum, maar het is mogelijk om een datum in het verleden te kiezen.
Een datum in de toekomst kiezen is niet mogelijk.

Oefening:
• Verhuis een van de bewoners naar een andere woning in uw opvangstructuur.
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7. De wachtkamer leegmaken
Wanneer?
• Na verhuis van personen naar een bezette wooneenheid.
Hoe?
•
•

“Bewoners” “Wachtkamer” personen selecteren
wooneenheid selecteren in keuzemenu
“Identificatie”
“Toevoegen” slepen van bewoners naar kader “Bevestigen”.
Verhuisdatum standaard huidige datum, maar het is mogelijk om een datum in het verleden te kiezen.
Een datum in de toekomst kiezen is niet mogelijk.

Tip / opmerking !
•

het is niet mogelijk een aankomst te verklaren voor een persoon die zich in de wachtkamer bevindt
eerst een interne transfer doen en dan de aankomst verklaren

Oefening:
•

Verwissel twee personen van wooneenheid

43

8. Ingeven van een transferaanvraag
Wanneer?
• Nood aan aangepaste plaats, disciplinaire transfer, medisch transfer enz.
Hoe?
•

•
•
•

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria “Dossier” “Transferaanvraag” wie & type
transfer kiezen documenten uploaden (bv. Transferverslag) evt. opmerking toevoegen
“Bewaren”.
De transferaanvraag is nu zichtbaar voor Dispatching/Regio en zal behandeld worden.
De transferaanvraag is nu ook zichtbaar in persoonsfiche Toewijzingen Overzicht
transferaanvragen
U kunt een lijst trekken van de toegekende transfers binnen uw LOI via Zoek begunstigden (zie
template oefening 4).

Tip!
•
•

•

Er is slechts één transfer/opvangaanvraag per bewoner mogelijk.
Vooraleer u de transferaanvraag indient, controleer dat de specifieke behoeften van de betrokken
personen overeen komen met hun huidige situatie. Medewerkers van Dispatching of de Regio zullen
hiermee rekening houden bij het zoeken van een aangepaste opvangplaats.
Indien er iemand vrijwillig vertrekt met recht op opvang vergeet niet eerst een aanvraag «code 207 –
no show prive adres » te doen en vervolgens het vertrek te verklaren
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Impact op huidige manier van werken?
• Het is niet meer nodig om transferaanvragen per e-mail in te dienen.
• Men ontvangt geen e-mail voor de transferbeslissingen.
• Overgangsmaatregel: tot dat alle opvangstructuren met Match-IT werken moet men een
transferaanvraag document toevoegen in transferaanvraag. Er zal een officiële instructie volgen
wanneer dit niet meer nodig is.
Oefening:
• Dien een transferaanvraag in voor een bewoner of familie die in woning 1 (bv. Aalst 1) verblijft.
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9. Annuleren van een transferaanvraag
Wanneer?
• Persoon(en) waarvoor een transfer is aangevraagd zijn ondertussen vertrokken, verkeerdelijk of
onterecht aangevraagd etc.
• Men wil een andere type transferaanvraag indienen.
Hoe?
•

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria
opvangaanvragen” klikken op rode kruisje

”Dossier “

“Toewijzingen”

“Overzicht

Tip!
•

Een transfer kan alleen geannuleerd worden zolang Dispatching of de Regio de aanvraag nog niet
behandeld heeft.

•

Klik naast de overeenkomstige transferaanvraag op het rode kruis om de taak te annuleren. De
transferaanvraag blijft behouden in de historiek van het dossier.
Er wordt een pop-up geopend waarin u bijkomende commentaar kunt opgeven. Deze commentaar zal
bewaard worden in de commentaar van de transferaanvraag.

•

Oefening:
• Annuleer de transferaanvraag die u in oefening 8 hebt ingediend met een reden “spontaan vertrek”
• Dien een nieuwe transferaanvraag “Transfer privéadres”.
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10. Vertrek
Wanneer?
• Bij vertrek uit het opvangcentrum.
Hoe?
•

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria
“Reden”
“Datum” “Bewaren”

“Dossier” of “Begunstigden”

“Vertrek”

Tip!
•
•
•

Wooneenheid wordt automatisch beschikbaar gesteld of indien het een familielid betreft, wordt de
plaats een ‘verliesplaats’.
Indien er een vrijwillig vertrek is vergeet niet om eerst een aanvraag tot wijzinging van code 207 - no
show prive adres te doen en vervolgens het te vertrek verklaren
Indien je je vergist in de vertrekdatum kan die nog aangepast of geannuleerd worden.

Impact op huidige manier van werken?
• Het is niet meer nodig om vrije plaats aan de Regio door te geven.

Oefening:
•

Registreer een vertrek voor de bewoner(s) waarvoor u in oefening 8 een transferaanvraag hebt
ingediend.
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11. Geboorte
Wanneer?
• Geboorte bij één van de bewoners
Wat?
•
Hoe?
•
•
•
•
•
•
Tips!
•

Baby toevoegen in dossier

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria.
“Geboorte” “Gegevens van het kind invullen” “Bewaren”
Dispatching krijgt een opdracht om het kind toe te wijzen in de wooneenheid van de ouders.
Als er beschikbare bedden zijn in de wooneenheid, plaatst het systeem het kind in de beschikbare
plaats.
Als er geen beschikbare bedden zijn in de wooneenheid, voegt het systeem een kinderbedje toe van
het type conventie “tijdelijke uitbreiding” in de wooneenheid.
Dispatching verzorgt voor de aanpassing van de code 207 aan de hand van de toewijzing.

Het is mogelijk om een geboortedatum in verleden toe te kennen.

Impact op huidige manier van werken?
• De bestaande procedure om een addendum te vragen blijft ongewijzigd.
Oefening:
• Geeft een geboorte aan voor één van de bewoners.
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12. Overlijden
Wanneer?
• Eén van de bewoners overlijdt
Wat?
•
Hoe?
•
•
•
•

Tips!
•
•
•

•

Overlijden aangeven

Opzoeking dossier via zoeksleutel of zoekcriteria.
Begunstigde kiezen
“Overlijden aangeven” “Datum overlijden invullen” “Bewaren”
De plaats van de persoon krijgt een statuut beschikbaar. Indien de persoon samen met familie werd
opgevangen, krijgt de plaats het statuut verliesplaats.

Het is mogelijk de datum overlijden in verleden toe te kennen.
Indien er een transferaanvraag hangende is voor deze persoon en die persoon is alleenstaand, moet
men de transferaanvraag annuleren vooraleer men een overlijden kan aangeven.
Indien er een transferaanvraag hangende is voor deze persoon en die persoon met andere personen
wordt opgevangen, moet men deze persoon uit de transferaanvraag halen vooraleer men een
overlijden kan aangeven.
Indien de overleden persoon de titularis is, vergeet dan niet de titularis te wijzigen.

Impact op huidige manier van werken?
• Niet van toepassing
Oefening:
• Geef een overlijden aan voor één van de bewoners.
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Plaatsbeheer
13. Raadplegen van gegevens van uw opvangstructuur
Wanneer?
• Indien gegevens raadplegen of controleren.
Hoe?
•
•

“Plaatsen” → “Plaatsbeheer” → U komt terecht in scherm “Opvangstructuur”
Vanuit de opvangstructuur kan men de andere niveaus van plaatsen raadplegen: “Locatie” =
wooneenheid, “Kamer” in een wooneenheid en “Bed” in de kamers.

Oefening:
• Hoeveel geconventioneerde plaatsen heeft uw LOI?
• Hoeveel woningen zijn er in uw LOI?
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14. Contactgegevens
Wanneer?
• Nieuwe medewerker (bv. Coördinator, Directeur).
• Medewerker verandert van functie of werkt niet meer voor het LOI.
Hoe?
•

“Plaatsen” → “Plaatsbeheer”

“Nieuw contact”

gegevens invullen

valideren met V

Welke contacten?
• Naam OCMW voorzitter
• OCMW secretaris
• Hoofd LOI / sociale dienst
• Medische contactpersoon (indien van toepassing)
Tip!
•

Deze info is heel belangrijk voor Dispatching en de Regio.

Oefening:
• Voeg een contact van een nieuw maatschappelijk werker toe in uw opvangstructuur.
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15. Hoe vind ik mijn Woningen

en bedden

terug?

Wanneer?
• Men wilt de gegevens van de woningen raadplegen of controleren.
Hoe?
•
•
•
•
•

“Rapporten” “Dashboard plaatsen” “Toepassen”
Resultaat: lijst met de bezetting van alle woningen met hun bezettingsstatuten (beschikbaar,
gereserveerd, bezet, verlies en onbeschikbaar).
Mogelijkheid om filters toe te passen door te klikken op → “Filter” criteria kiezen “Toepassen”.
Als u geen filters toepast, hebt u een overzicht van alle plaatsen.
Via wooneenheid (rood) overzicht van de bezetting en toegang tot dossiers en bedden.
Resultaat kan worden geëxporteerd in Excel
“Export”

Tip!
•
•

Zeker in begin regelmatig controleren of de bezettingsstatuten van de plaatsen correct zijn, want de
Regio en Dispatching gebruiken deze info voor de toewijzingen.
De tabbladen Bezetting en Quota zijn nog niet ontwikkeld.
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Rapporten
16. Toewijzingsrapport
Wanneer ?
• Indien u wilt weten wie naar uw opvangstructuur werd toegewezen OF wie vanuit uw opvangstructuur
naar een andere opvangstructuur werd toegewezen
• U kunt een periode bepalen binnen welke u de gegevens wil visualiseren
Hoe ?
• Rapporten → Toewijzingsrapport → datum van …..tot invullen → downloaden ( Excel ﬁche openen )
• U kunt een periode bepalen binnen welke u de gegevens wil visualiseren

Oefening:

•

Hoeveel personen werden toegewezen in uw LOI in 2016?
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17. Maandelijks bewonersrapport
Wanneer?
• Als u het maandrapport voor Data & Analyse via Match-IT wil voorbereiden.
Hoe?
•
•
•

“Rapporten” “Maandelijks bewonersrapport” maand kiezen “Export”
Deze fiche is reeds gedeeltelijk ingevuld.
De andere gegevens moeten manueel aangevuld worden vooraleer u het rapport naar Data & Analyse
opstuurt.

Tip / opmerking!
• Je kan blijven werken met de oude bezettingsfiche

Oefening :
•

stel een rapport op voor september
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18. Aanwezigheidsregister
Wanneer?
• Als u het aanwezigheidsregister wilt controleren.
Hoe?
•

“Rapporten” → “Aanwezigheidsregister” → Maand kiezen

Export

Impact op huidige manier van werken?
•

De register lijkt veel op Formulier I, maar vervangt dit niet. Het LOI kan dit gebruiken om zijn formulier I
te controleren.

Oefening :
•

stel een rapport op voor september
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Match-It Overzicht basisfunctionaliteiten voor de LOI's
Functies

Taken voor FEDASIL (of taken die vooraf moeten goedgekeurd worden)

Voeg een Locatie toe in een
Opvangstructuur
Voeg een Kamer toe in een
locatie
Voeg een Bed toe in een
Kamer
Voeg een persoon toe naar
aanleiding van een
gezinshereniging

Voeg een persoon toe naar
aanleiding van een geboorte

Adreswijziging
Sluit een Opvangstructuur,
een Kamer, een Bed

Het aantal plaatsen van 2
locaties omwisselen

Maak een Verloren plaats
Beschikbaar/Onbeschikbaar

Annuleer/her activeer een
plaats

Interne transfer

Annuleer een transferaanvraag

Beknopt overzicht van alle
huisvestingen en hun bezetting

Toegang - informatie
* Plaatsen → Plaatsbeheer → Zoekcriteria
operator kiezen
Lijst van opvangplaatsen → Lijst van locaXes
klik op “Aanmaken”
* vul lege velden in → «bewaren»
* Selecteer de betrokken locatie → klik op «Aanmaken» in de Kamerlijst
* vul lege velden in → «bewaren»
* Selecteer de betrokken Kamer → klik op «Aanmaken» in de Lijst van bedden
* vul lege velden in → «bewaren»
* De Dispatching maakt het dossier van de bijkomende persoon aan en wijst die toe aan de Wachtkamer van
het LOI
* Het LOI laat de persoon toekomen vanuit de wachtkamer en selecteert de kamer waar de persoon aan
toegevoegd moet worden
* Maak een bijkomend bed aan indien geen beschikbare plaats (zie «Voeg een bed toe in een kamer»)
*Zoek het dossier van de familie klikken op «Geboorte» Vul de gegevens van het kind aan «bewaren»
* de Dispatching ontvangt automatisch de taak om het kind toe te wijzen aan de kamer waar de familie verblijft.
* indien er een plaats beschikbaar is in de kamer, plaatst het systeem het kind op de kamer
* indien er geen plaats beschikbaar is, maakt het systeem een «Kinderbed» aan in «Tijdelijke uitbreiding» in de
huisvesting
* Dispatching voert de toewijzing en de wijziging van code 207 uit
* Sluit eerst de huisvesting die vervangen wordt (zie «Sluit een locatie, een Kamer, een Bed»)
* Maak het nieuwe adres aan (zie «Voeg een locatie toe in een opvangstructuur»)
* Selecteer de/het betrokken Opvangplaats/Kamer/Bed → «Sluiten»
* opgepast: het Bed moet onbezet zijn vooraleer het kan gesloten worden; de Kamers moet gesloten zijn
vooraleer de Opvangstructuur kan afgesloten worden
* Bijvoorbeeld: als een geconventioneerde locatie voor 2 er een voor 3 wordt en een locatie voor 3 er een van
2 wordt
* Sluit het bed teveel in de eerste huisvesting af (zie «Sluit een Opvangstructuur, een Kamer, een Bed») en voeg
een bed toe op de andere locatie (zie «Voeg een Bed toe in een Kamer»)
* Ga naar het bed van de betrokken persoon klik op «Wijzigen» → vink aan «geen verloren plaats» in de
gegevens van de huisvestingseenheid → de plaats wordt opnieuw Beschikbaar
* zie «Annuleer/her activeer een plaats» om ze Onbeschikbaar te maken
* opgepast: niet vergeten uit te vinken «geen verloren plaats» als de omstandigheden het vereisen, om het bed
opnieuw Beschikbaar te maken (bijvoorbeeld bij vertrek van de familie)
* Selecteer het betrokken Bed → «Wijzigen»
* zet de bezettingsstatus op «Beschikbaar»/«Onbeschikbaar» → «opslaan»
* opgepast: het bed moet onbezet zijn om het te annuleren
* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium
Dossier
“interne verhuis”
klik in het veld “
identificatie”
kies een kamer → klik op “ Toevoegen” sleep de bewoners naar het kader → «BevesXgen»
* Indien de huisvesting al bezet is, zal (zullen) de persoon (personen) die zich daar bevindt (bevinden) verplaatst
worden naar de wachtkamer (-> zie «Maak de wachtkamer leeg»)
* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium
Dossier toewijzingen → overzicht opvangaanvraag
→ kies de aanvraag die u wil annuleren klik op het rode kruisje
* Een transfer kan enkel geannuleerd worden zolang de Dispatching/de Regio de aanvraag niet behandeld heeft
* “Rapporten” → “Dashboard plaatsen” opvangstructuur kiezen «Toepassen»
* Mogelijkheid om gebruik te maken van de filters door te klikken op → “ﬁlter“
* Resultaat: lijst met de bezetting (in cijfers) van alle Locaties met de bezettingsstatus (Beschikbaar,
Gereserveerd, Bezet, Verlies)
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* In het overzicht kan u klikken op de rode lijnen en zo zien wie op de kamer ligt, in hetzelfde venster hebt u

Beknopt overzicht van alle
bewoners van de Structuur
Aankomsten

toegang tot de bedden
en dossiers
* Het resultaat kan geëxporteerd worden naar Excel
* «Bewoner» → «zoek begunsXgden» vink geen enkel criterium aan «zoek»
* voor de Super Users: selecteer enkel de betrokken structuur
Klik op «Bewoners» → «Aankomsten» (= lijst van verwachte personen)
selecteer de personen die
aangekomen zijn «valideer aankomst» kies datum van aankomst OK
«Bewoner» → «zoek begunsXgden» «openen» ( «exporteren» indien nodig)

Open een zoektemplate
Tel het aantal personen resulterend
«Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Tel het aantal»
uit een zoekopdracht
Raadpleeg de gegevens van de * «Plaatsen» → «Plaatsbeheer» → bij zoekcriteria operator kiezen → kies uw opvangstructuur
opvangstructuur
* Van hieruit kan u alles raadplegen: Beschrijving, Contacten, Doelpubliek, Locaties, Kamers, Bedden enz…
Raadplegen : Klik op “Categorie” alleen zichtbaar als er een behoeften zijn voor deze persoon
«wijzigen»
«selecteer in het keuzemenu onderaan de categorie die u
Raadpleeg/wijzig een behoefte Wijzigen : Selecteer een bewoner
wil toevoegen» «Behoefte toevoegen» «selecteer de behoefte» «Bewaren»
Raadpleeg/wijzig een medische Raadplegen : Zoek het dossier van de bewoner → «Overzicht screeningsfiches instroom» →
fiche
Wijzigen of toevoegen : «Nieuwe screeningsfiche instroom toevoegen» → «bewaren»
«Plaatsen» → «Beheer plaatsen “Nieuw contact” in te vullen gegevens valideer met V
Contactgegevens
Zoek het dossier van de bewoner → klik op Overlijden aangeven» → Datum overlijden invullen
Overlijden
No-Showaanvraag/uitschrijving Bij spontaan vertrek met recht op opvang, voer een transferaanvraag in «no-show privéadres»
* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium Dossier «Transferaanvraag» → «kies persoon en type
transfer» → download transferdocument en bijlagen → «voeg opmerkingen toe indien nodig» «bewaren».
* De transferaanvraag is nu zichtbaar voor Dispatching/Regio en zal behandeld worden.
* De transferaanvraag is nu ook zichtbaar in de fiche van de betrokken persoon
Toewijzingen
Overzicht
Transferaanvraag
van de transferaanvragen
* U kan de personen voor wie een transferaanvraag is ingediend, terugvinden via ‘Zoek begunstigde” en klikken
op “ Transferaanvraag ingediend”
Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium «Dossier» of «Begunstigde»
«Vertrek»
«reden
Vertrek
vertrek» → «datum vertrek» → «bewaren»
* «Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Exporteren»
Exporteren naar een Excelbestand
* selecteer de gegevens die u wil exporteren
(+ template creëren)
* de Zoekcriteria kunnen opgeslagen worden als templates
* Selecteer het betrokken Bed → «Wijzigen»
Wijzig de status van een bed
Wijzig een dossier
Niet Aankomst
Rapport van de toewijzingen
Rapport van de bezetting
(aanwezigheidsfiche)
Maandelijks rapport van de
bewoners (bezettingsfiche)

* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriteria
* «Wijzigen» → «wijzig gegevens» «Bewaren»
«Bewoner» → «Aankomsten»
selecteer de personen die verwacht werden en niet toegekomen zijn klik
op «Niet aangekomen» «OK»
* Rapporten → Rapport van de toewijzingen → datum van ... tot ... in te vullen → download (open Excelbestand)
Rapporten → «Rapport van de beze[ng»

«Maand» → «Exporteren»

* Rapporten → Maandelijks bewonersrapport → «Maand» → «Exporteren»
* Het LOI moet de overige gegevens manueel invoeren vooraleer het rapport te versturen naar data@fedasil.be
Zoek persoon op basis van criteria * «Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Zoeken»
* Voer OV-nummer/Rijksregisternummer/Nationaal nummer in op de Homepage (zoekmachine rechts
Zoek persoon op basis van
bovenaan)
sleutelwoord
* Klik op
of ENTER
“Bewoners → «Wachtkamer»
selecteer persoon
«Locatie Identificatie»
«Voeg toe» → schuif de
Maak de wachtzaal leeg
Bewoner naar het kader → «bewaren»
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1. Beschrijvingen
1.1.

Alle gegevens betreffende plaatsen en bewoners

Match-IT voorziet de mogelijkheid om zowel de plaatsen als de bewoners van uw opvangstructuur in te
laden in plaats van manueel in te voeren. Hiervoor worden 2 imports voorzien: de import van de structuur
en plaatsen en de import van de bewoners. Beide imports zijn Excel-bestanden die door de
opvangstructuren worden ingevuld en door de Regio worden ingeladen.
•

Voor de import van uw opvangstructuur, kunt u de gegevens van de opvangstructuur, de
contactpersonen, de verschillende locaties, kamers en bedden ingeven.

•

De import van bewoners is een overzicht van al uw huidige bewoners en hun
identificatiegegevens.

In dit document vindt u meer informatie over hoe de gegevens in de template juist aangeleverd moeten
worden.
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2. Twee Excel-fiches
Er zijn twee Excel-fiches voorzien. Beide Excel-fiches werden u samen met deze handleiding opgestuurd
via e-mail.
•

Voor het inladen van de opvangstructuren dient u de template ‘Fedasil Match-IT Template Migratie
Opvangstructuur’ te gebruiken.

•

Voor het inladen van de bewoners dient u de template ‘Fedasil Match-IT Template Migratie
Bewoners’ te gebruiken.

2.1.

Invullen van de Excel-fiche voor plaatsen

Per opvangstructuur moet er 1 Excel-fiche ingevuld worden. Het Excel-bestand voor plaatsen bestaat uit 6
tabbladen die ingevuld dienen te worden:
•

Introductie

•

Opvangstructuur

•

Contacten

•

Locaties

•

Kamers

•

Plaatsen

In de Excel-fiche moeten verschillende aspecten van de opvangstructuur ingevuld worden. Hieronder vindt
u een uitgebreid overzicht van de verwachtte gegevens. Verplichte gegevens werden aangeduid met
een * in de kolomnaam. Voor bepaalde gegevens kan er geen vrije tekst ingevuld worden maar moet er
een waarde gekozen worden uit de lijst. Deze gegevens worden aangeduid zoals hiernaast: .

2.1.1. Introductie - verplicht
Dit tabblad bevat algemene informatie over het Excel-bestand zoals de gegevens van de contactpersoon
die Fedasil kan contacteren in verband met vragen over deze fiche, alsook de historiek van de
verschillende versies van het document.

2.1.2. Opvangstructuur - verplicht
In het tabblad ‘Opvangstructuur’ staan de gegevens van uw opvangstructuur. Een deel werd automatisch
ingevuld.

3. De gegevens die in groen werden aangeduid werden door Fedasil ingevuld.
4. De gegevens die in geel werden aangeduid vult u in.
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Gegevens die U moet invullen in tabblad opvangstructuur
Email adres

Het algemene e-mail adres van uw LOI. Bijvoorbeeld:
LOI@OCMWSCHOTEN.be

Telefoonnummer

Algemene telefoonnummer van uw LOI. Gelieve slechts één
telefoonnummer in te vullen.

Aantal geconventioneerde

aantal plaatsen

plaatsen
Straat

Contactadres komt overeen met de administratieve adres van uw OCMW

Huisnummer

Contactadres komt overeen met de administratieve adres van uw OCMW

Postbus

Contactadres komt overeen met de administratieve adres van uw OCMW

Gegevens die door Fedasil werden voor ingevuld
NAAM OPVANGSTRUCTUUR

Voor een LOI altijd “LOI - naam van de gemeente”. (LOI spatie–
spatie naam van de gemeente) Deze gegevens mag u niet wijzigen

Voorbeeld: LOI - Schoten.
OPERATOR CODE

Voor een LOI altijd “LOI”. Deze gegevens mag u niet wijzigen

NAAM OPERATOR

Voor een LOI altijd “OCMW”. Deze gegevens mag u niet wijzigen

CODE OPVANGSTRUCTUUR

Voor een LOI altijd “postcode van de gemeente” Deze gegevens mag
u niet wijzigen

POSTCODE

Postcode van de gemeente

STAD

Naam van de gemeente

2.1.3. Contacten - verplicht
In het tabblad ‘Contacten’ dient u de verschillende contactpersonen uit de opvangstructuur op te geven. U
kunt meerdere personen opgeven voor dezelfde dienst. Per contactpersoon dient u verplicht volgende
gegevens op te geven: Voornaam, Naam, telefoonnummer, e-mailadres, dienst. Het wordt aangeraden
om zeker volgende contactpersonen op te namen in deze lijst: OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris,
verantwoordelijke LOI, verantwoordelijke Sociale dienst, verantwoordelijke Medische informatie (indien
van toepassing).
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2.1.4. Locaties - verplicht
In het tabblad ‘Locaties’ dient u de verschillende wooneenheden binnen uw opvangstructuur op te geven.
Een wooneenheid kan overeen komen met een appartement, een huis, een studio, een kamer of een bed
voor één gezin of één alleenstaande. U vult één lijn per wooneenheid in.

Enkele voorbeelden:
•

Indien één gezin in een appartement verblijft, is het appartement een wooneenheid.

•

Indien twee gezinnen in één huis wonen, maar het huis zo is opgedeeld dat het voorzien is
voor twee gezinnen, zijn er twee wooneenheden in dit huis en moet men dus twee lijnen in de
Excel-fiche invullen.

•

Indien meerdere alleenstaanden in een appartement wonen, maar iedere alleenstaande zijn
eigen kamer heeft, is elke kamer een wooneenheid en moet men voor elke kamer een lijn in
Excel-fiche invullen.

•

Indien meerdere alleenstaanden in een kamer wonen, is elk bed een wooneenheid en
moet men voor elke bed een lijn in Excel-fiche invullen + TYP7 niet aankruisen voor deze
alleentaanden

Gegevens die U moet invullen in tabblad locaties
LOCATIE-IDENTIFICATIE*
(kolom A, kolom K)

Dit is een benaming van de wooneenheid die in Match-IT wordt
gebruikt. Kies dus een naam waarmee u de woning wilt
identificeren.

U kunt bijvoorbeeld het begin van de straatnaam + huisnummer
kiezen. Voorbeeld: Nieuwstraat 2 wordt “NIEUW 2”.
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Deze ID moet uniek zijn en laat eveneens toe om in het tabblad

!

‘Kamers’ aan te duiden in welke wooneenheid uw slaapkamer wilt
toevoegen.

ADRES WOONEENHEID

straat, huisnr., postbus, postcode, gemeente

(kolom B tem F)
BLOK

Dit is een veld dat specifiek voor de collectieve centra werd

(kolom G)

voorzien. U bent niet verplicht om dit in te vullen. Dit kan handig
zijn indien u onderscheid wilt maken tussen verschillende
appartementen binnen een groot appartementencomplex.

VERDIEPING

Duid hier aan op welke verdieping de wooneenheid zich bevindt.

(kolom H)
LOCATIE-IDENTIFICATIE*

Om technische redenen voor de migratie moet hier exact

(kolom K)

hetzelfde staan als in kolom A.

FAMILIESAMENSTELLING

Gezinssamenstelling zoals bekend bij Fedasil.

(kolom L)

Als er beslist werd om wooneenheid tijdelijk te gebruiken voor een
andere gezinssamenstelling en de wooneenheid steeds door deze
gezinssamenstelling wordt bezet, moet u toch de oorspronkelijke
gezinssamenstelling invullen. Op het moment dat de wooneenheid
terug beschikbaar wordt, wordt deze vrijgegeven in de
oorspronkelijke gezinssamenstelling.

ALTERNATIEVE

Naast gezinssamenstelling kunt u een alternatieve

FAMILIESAMENSTELLING

gezinssamenstelling voor een wooneenheid aanduiden. Indien bv.

(kolom M)

een wooneenheid voor een alleenstaande man ook kan worden
gebruikt voor een alleenstaande vrouw, dan kunt u dit aanduiden.
Volgende waarden zijn mogelijk:
•

Gezin

•

Alleenstaande man

•

Alleenstaande vrouw

•

NMBV meisje

•

NBMV jongen
U dient u deze te scheiden aan de hand van een ; (puntkomma).

•

Voorbeeld 1: Alleenstaande man;NBMV meisje;

•

Voorbeeld 2: Gezin;Alleenstaande vrouw

Gelieve de schrijfwijze uit de keuzelijst van
familiesamenstelling (kolom L) te gebruiken en voeg geen
spatie tussen twee verschillende gezinssamenstellingen.

DOELGROEP
(kolom N)

Vandaag zijn er enkel generieke plaatsen in LOI’s:
•

Generiek (gezin of alleenstaanden)
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•

NBMV generiek (niet-begeleide minderjarige vreemdeling)

EXTERNE REFERENTIE

Per wooneenheid kan men een externe referentie aangeven. Voor

(kolom O)

LOI vragen wij het conventienummer te gebruiken.

LABELS

Om de specifieke behoeften per wooneenheid te identificeren, werd

(kolommen P tem BT)

er per behoefte een kolom voorzien waarin u met een X kunt
aanduiden als wooneenheid aan deze behoefte voldoet.
Volgende labels zijn verplicht in te vullen: LOC, KIT, TYP, MOB en
INFRA.
In de handleiding labeling vindt u terug wat deze precies
betekenen. Ook kan u met uw muis over de cel “hooveren” (=
glijden zonder aanklikken) en dan verschijnt de opmerking met
uitleg over de labels.

Indien u een kolom hebt die niet van toepassing is, dan laat u de cel leeg. Bv. kolom G: “Blok”.

Gegevens die automatisch worden ingevuld
STRUCTUURTYPE

Voor elk LOI is dit Individuele opvang

(kolom I)
INFRASTRUCTUURTYPE

Alle plaatsen in LOI zijn Normaal.

(kolom J)
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2.1.5. Kamers - verplicht
In het tabblad ‘Kamers’ dient u de verschillende slaapkamers binnen de wooneenheden te noteren. U vult
één lijn per slaapkamer in.

Gegevens die U moet invullen in tabblad kamer
KAMER

Zoals voor de wooneenheden, dient u ook voor de slaapkamers een

IDENTIFICATIE

identificatie op te geven. Kies dus een naam waarmee u de slaapkamer

(kolom A)

wilt identificeren.

U kunt bijvoorbeeld in de locatie ID een vervolgnummer toevoegen. In
het voorbeeld bovenaan hadden wij voor de wooneenheid in de
Nieuwstraat 2 een ID “NIEUW 2” gegeven.
•

Voor de slaapkamer van de ouders: “NIEUW 2.1”

•

Voor de slaapkamer van de kinderen:“NIEUW 2.2”

Deze identificatie moet uniek zijn en laat toe om in het tabblad

!

‘plaatsen’ aan te duiden in welke slaapkamer u bedden wilt toevoegen.

LOCATIE-

De waarde in de kolom Locatie-Identificatie moet overeen komen met

IDENTIFICATIE

één van de waarden die u hebt gebruikt als Locatie-Identificatie in het

(kolom B)

tabblad ‘Locaties (wooneenheden)’, kolom A.

Als u dus slaapkamers wilt toevoegen zoals beschreven in het voorbeeld
hierboven in Nieuwstraat 2, moet u hier “NIEUW 2” invullen.
OMSCHRIJVING

In kolom E kunt u de slaapkamer omschrijven en deze omschrijving

(kolom E)

wordt in Match-IT getoond.

U kunt bijvoorbeeld bepalen welke kamer een slaapkamer voor ouders
en welke voor de kinderen is. In het voorbeeld hierboven zou u dan
volgende omschrijving kunnen geven:
•

In NIEUW 2.1 vult u dan “slaapkamer ouders”

•

In NIEUW 2.2 vult u dan “slaapkamer kinderen”

De structuur en het formaat van deze omschrijving is vrij te bepalen.

AANTAL BEDDEN

Hier vult u in hoeveel bedden er in de slaapkamer zijn.

(kolom F)

Opgelet:
•

Stapelbed = 2

•

Dubbel bed = 2
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Gegevens die in tabblad kamer automatisch worden ingevuld
STRAAT LOCATIE

Als u een correcte LOCATIE ID hebt ingevuld wordt dit veld

(kolom C)

automatisch ingevuld.

STRUCTUURTYPE

Als u een correcte LOCATIE ID hebt ingevuld wordt dit veld

LOCATIE

automatisch ingevuld.

(kolom D)

2.1.6. Plaatsen
In het tabblad ‘Plaatsen’ kunt u de verschillende bedden in de slaapkamer opgeven. U vult één lijn per
bed in.

Gegevens die U dient in te vullen in tabblad plaatsen
KAMER

Hier vult u ‘Kamer Identificatie’ in . Deze identificatie is nodig om aan te

IDENTIFICATIE

duiden in welke slaapkamer u bedden wilt toevoegen. Opgelet: Deze waarde

(kolom B)

werd al eerder ingegeven en moet identiek zijn met kolom A in het
tabblad Kamers.

U kan geen nieuwe waarde verzinnen. Probeer de waarde met kopiëren &
plakken in te voegen zodat u tipfouten vermijdt.

Als u dus bedden wilt toevoegen in de ouderkamer in ons voorbeeld boven in
Nieuwstraat 2, moet u hier “NIEUW 2.1” invullen.
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BED TYPE

Hier kiest u via het keuzemenu welk type bed u wilt toevoegen. Mogelijke

(kolom C)

waarden zijn:
•

Stapelbed (onderste);

•

Stapelbed (bovenste);

•

Kinderbedje;

•

Tweepersoonsbed (links);

•

Tweepersoonsbed (rechts);

•

Medisch bed;

•

Eenpersoonsbed

CONVENTIETYPE

Hier kiest u via keuzemenu welk conventietype van toepassing is. Mogelijke

(kolom D)

waarden in LOI zijn:
•

Buffer;

•

Tijdelijke uitbreiding;

•

Onbepaalde duur;

Buffer betreft een bufferplaats die niet werd geactiveerd.
Tijdelijke uitbreiding komt overeen met Addendum
STATUS
(kolom E)

Hier kiest u via het keuzemenu een status:
•

Voor de plaatsen die bezet of vrij zijn vult u “beschikbaar” in. Eens de
bewoners werden ingeladen, krijgen de plaatsen die bezet zijn een status
“bezet” in Match-IT.

•

Voor de geschorste plaatsen vult u “onbeschikbaar” in.

EXTERNE

Optioneel. Hier kunt u eventueel uw eigen manier van codering van uw

REFENTIE

plaatsen invullen. Dit kan nuttig zijn om een snelle opzoeking in Match It te

(kolom F)

doen via ‘opzoeken plaatsen’ (zoeksleutel). Voorwaarde: iedere plaats een
unieke codering geven
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2.2.

Invullen van de Excel-fiche voor begunstigden

Het Excel-bestand voor bewoners bestaat uit 3 tabbladen die ingevuld dienen te worden:
•

Intro

•

Opvangstructuur

•

Begunstigden

Verplichte gegevens werden aangeduid met een * in de kolomnaam. Voor bepaalde gegevens kan
er geen vrije tekst ingevuld worden maar moet er een waarde gekozen worden uit de lijst (keuzemenu).
Deze gegevens worden aangeduid zoals hiernaast:.

2.2.1. Intro
Dit tabblad bevat algemene informatie over het Excel-bestand zoals de gegevens van de contactpersoon
die Fedasil kan contacteren in verband met vragen over deze fiche, alsook de historiek van de
verschillende versies van het document.

2.2.2. Opvangstructuur
Dit veld wordt automatisch voor-ingevuld door Fedasil. De naam is identiek aan de naam die werd
opgegeven in het tabblad Opvangstructuur in het excel-bestand van de plaatsen (veld B3), ook wat
betreft hoofdletters, spaties en andere speciale tekens. Dit is nodig om uw bewoners in het correcte LOI
te plaatsen.

2.2.3. Begunstigden
In het tabblad ‘Begunstigden’ vult u per bewoner één lijn in.
Hieronder staat meer uitleg over de kolommen die uw aandacht moeten vragen. Onderaan vindt u ook
een printscreen met een fictief voorbeeld.
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De gegevens die u dient in te vullen in tabblad begunstigden
Bewonersidentificatie

Hier moet u voor elke titularis (gezinshoofd) een bewonersidentificatie

(kolom A)

op geven. Dit wordt ook gebruikt om aan te duiden welke familieleden
bij elkaar horen. Een alleenstaande man of vrouw wordt beschouwd
als titularis. Er is hiervoor een keuzemenu voorzien.

Deze identificatie wordt in het Excel-bestand als unieke identificatie
gebruikt maar wordt niet geïmporteerd in Match-IT. Dit betekend dat
er voor iedere titularis (gezinshoofd of alleenstaande) een ander
(uniek) dossier gekozen dient te worden.

Voorbeelden. Er verblijft een gezin van 4 en één alleenstaande in uw
LOI:
•

Voor gezin van 4 personen duidt u bij vader “Dossier 1” aan (voor
moeder en de twee kinderen moet u hier niets invullen);

•

Relatie (kolom B)

Voor de alleenstaande duidt u “Dossier 2” aan

Hier kiest u uit het keuzemenu het gezinsverband. Als de gewenste
waarde niet voorkomt, kunt u het veld leeg laten.
Dit moet u enkel invullen voor gezinsleden en niet voor de
titularis (niet voor het gezinshoofd of een aleenstaande).

Voorbeelden van hierboven:
•

•

Voor gezin van 4 personen
o

Voor de vader (titularis) laat u de vak leeg

o

Voor de moeder vult u “echtgenoot” in

o

Voor de kind 1 vult u “kind” in

o

Voor de kind 2 vult u “kind” in

Voor de alleenstaande (titularis) laat u de vak leeg

Gerelateerd aan

Hier moet u voor de gezinsleden aanduiden tot welk dossier ze

(Kolom C)

behoren. Hier gebruikt u het keuzemenu en neemt u dezelfde waarde
als in kolom A.

Voorbeelden van hierboven:
•

•

Voor gezin van 4 personen
o

Voor de vader laat u de vak leeg

o

Voor de moeder vult u: “Dossier 1”

o

Voor de kind 1 vult u “Dossier 1”in

o

Voor de kind 2 vult u “Dossier 1” in

Voor de alleenstaande laat u de vak leeg
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OV nummer

Geen formatering zoals . en - toe te voegen aan het OV-nummeren

(kolom D)

enkel de cijfers te noteren. Dit bestaat uit 7 cijfers. Gelieve het veld
leeg te laten indien de bewoner geen ov-nummer heeft.

Rijksregister Nummer

Geen formatering zoals . en - toe te voegen aan het Nationaal

(kolom E)

Nummer en enkel de cijfers te noteren. Dit nummer is in totaal 11
cijfers lang. Het gebeurt dat er een extra nul wordt voorgezet. Maar
Match-It past dit automatisch aan mocht je een nummer van 12 cijfers
ingeven. Gelieve het veld leeg te laten indien de bewoner geen
rijksregisternummer heeft.
Voorbeeld: 76050925132

Familienaam(RN)

Zoals vermeld in rijksregister

(kolom F)
Voornaam (RN)

Zoals vermeld in rijksregister

(kolom G)
Geboortedatum(RN)

Zoals vermeld in rijksregister.

(kolom H)
Nationaliteit(RN)

Kies nationaliteit uit het keuzemenu

(kolom I)
Nat.code(RN)

Wordt automatisch ingevuld in functie van nationaliteit.

(kolom J)
Geslacht (RN)

Kies geslacht uit het keuzemenu

(kolom K)
Te gebruiken taal

Kies proceduretaal uit het keuzemenu

(kolom L)
Moedertaal

Vul in

(kolom M)
Procedure

Kies administratieve statuut uit het keuzemenu

(kolom N)
Doelgroep

Kies doelgroep uit het keuzemenu

(kolom O)
Extra info

Voor elke persoon kunt u extra informatie meegeven. Deze informatie

(kolom P)

zal toegevoegd worden in de commentaar van de persoon

Externe referentie

Hier kunt u eventueel een badge nummer invullen.

(kolom Q)
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Toewijzingsdatum*

De ‘toewijzingsdatum’ is de datum waarop de persoon werd

(kolom R)

toegewezen aan uw opvangstructuur. Indien de datum niet gekend is
dient de aankomstdatum in gevuld worden Vb: 12/03/1986

Aankomstdatum*

Met de ‘Aankomstdatum’ duidt u aan wanneer de persoon effectief is

(kolom S)

toegekomen in uw opvangstructuur. Vb: ‘12/03/1986
Hier duidt u aan in welke LOCATIE-IDENTIFICATIE de bewoner verblijft.

Locatie-Identificatie*
(kolom T)

Voor de bewoners die in ons voorbeeld woning in Nieuwstraat 2
verbleven (zie punt 2.1.4) moet u NIEUW 2 invullen.

! Deze waarde moet natuurlijk exact overeenkomen met een
waarde uit de Locatie-identificatie die jullie gebruikten voor de
plaatsen (andere excelijst, kolom A en K)
Facultatieve kolom. Idee hier is de referentie kolom F uit de tab
Plaatscode (kolom U)

Plaatsen uit de Excelfiche voor de migratie van plaatsen in te laden.

Datum in netwerk

Optioneel. Deze datum komt overeen met de allereerste toewijzing in

(kolom V)

het network. Vb.: 12/03/1986
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3. Tips voor het invullen van de excelfiches
Wat is het belang van een unieke waarde? Cellen met unieke waarde zorgen voor linken tussen cellen,
tabbladen en excelfiches. Veel foutmeldingen bij eigelijke import van gegevens in Match-It worden hiermee
voorkomen.

3.1

Excel ‘plaatsen’

1. tabblad' locaties (wooneenheden)‘:
Kolom A unieke waarde voor elke lijn.
Iedere lijn is een andere wooneenheid
Een wooneenheid kan een huis, appartement, studio, kamer of bed zijn.
Iedere familie of alleenstaande is een wooneenheid.
Voorbeelden:
A. 2 alleenstaanden op 1 kamer zijn 2 wooneenheden in dezelfde kamer, dus 2 lijnen

bed =

wooneenheid
B. 2 alleenstaanden op 1 appartement met elk een kamer, 2 lijnen
C. 2 families in 1 huis zijn 2 wooneenheden, dus 2 lijnen

kamer = wooneenheid

aantal kamers per familie =

wooneenheid

2. Keuze menu’s gebruiken waar aangegeven en cellen niet overschrijven
3. Geen lijnen leeg laten tussen verschillende waarden (horizontaal)
4. Plaatsen zijn die bezet of vrij zijn zijn beschikbaar (tabblad ‘plaatsen’). Eenmaal bewoners ingeladen
krijgen plaatsen de status ‘bezet’.
Plaatsen zijn dus enkel onbeschikbaar als ze geschorst zijn.

3.2

Excel ‘begunstigden’

1. Tabblad ‘begunstigden’:
kolom A met keuzemenu: unieke waarde enkel voor titularis en alleenstaande
Kolom B met keuzemenu: geeft relatie aan met familieleden, dus leeg laten voor alleenstaanden
Kolom C met keuzemenu: linkt dossier aan titularis, enkel voor familieleden

2. keuze menu's gebruiken en cellen niet overschrijven

3. Geen lijnen leeg laten tussen verschillende waarden (horizontaal)
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Woordenboek Labels
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1. BASIS PRINCIPE:
Bedoeling is dat :
- Aan de bewoner label(s) worden toegekend in functie van de specifieke opvangbehoefte(n) die deze
persoon heeft
NB: Niet alle bewoners hebben uiteraard specifieke behoeften op vlak van opvang en het is dus zeker
niet nodig om iedereen te labelen!
-

Aan elke opvangplaats dezelfde label(s) worden toegekend in functie van de mate waarin een
opvangplaats kan beantwoorden aan deze specifieke opvangbehoeften

-

Nadien wordt de beste match gezocht tussen de bewoner en de opvangplaats, op basis van de
toegekende label(s)

Voor wat betreft de medische doelgroep werden 13 ‘categorieën’ aan labels gedefinieerd die onderverdeeld
werden in 2 groepen (zie verder).
Het toekennen van één of meerdere labels aan een opvangplaats wil niet zeggen dat al deze gelabelde
opvangplaatsen automatisch zullen worden gereserveerd voor de medische doelgroep!
Vanuit alle gelabelde kamers zal een bepaald aantal kamers geselecteerd worden waaraan het medisch
doelgroepenlabel wordt toegekend. De toewijzingen van de medische doelgroep zal prioritair gebeuren naar
deze medische doelgroepenplaatsen.
Match-It zal het zoeken van een aangepaste plaats voor de medische doelgroep vergemakkelijken, maar de
toewijzing zal niet automatisch gebeuren !
Er zal steeds een check en een telefonische uitwisseling op voorhand plaatsvinden tussen de regio / Fedasil en
de opvangstructuur alvorens definitieve toewijzing van een aangepaste plaats voor een bewoner met medische
opvangbehoeften.

2. WERKPROCES : IDENTIFICATIE MEDISCHE DOELGROEP PLAATSEN
a. Eerste fase: labeling van alle opvangplaatsen
Wie? door de verantwoordelijke van de opvangstructuur / het LOI zelf of zijn/haar vervanger
Hoe? Alle opvangplaatsen dienen gelabeld te worden: cfr. verder
We onderscheiden 2 soorten labels:
- Infrastructuur labels die VERPLICHT toe te kennen zijn en van toepassing zijn op één volledige woonunit
-

Service labels die OPTIONEEL / FACULTATIEF zijn en die de ‘services’ of diensten betreffen die door het
LOI / opvangstructuur kan verzekeren aan een persoon met specifieke behoeften op vlak van
(para)medische en/of sociale begeleiding

De toekenning van de infrastructuur labels gebeurt per woonéénheid en door een Xcel fiche in te vullen (hokje
van het label aankruisen al dan niet).
Het staat het LOI vrij om de service labels - al dan niet – ook reeds aan te geven via dezelfde Xcel fiche die gebruikt
wordt voor de migratie van de opvangplaatsen in Match-It.
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In elk geval zullen deze service labels (opnieuw) besproken, herbekeken en toegekend worden tijdens één
eerstvolgend terreinbezoek vanwege de regiocoördinator van Fedasil aan het desbetreffende LOI, na de migratie
van de gegevens in Match-It.

b. Tweede fase: vastleggen van het aantal en type medische doelgroepenplaatsen of medische
kamers in de LOI per regio
Wie? Door de cel medisch beheer hoofdzetel Fedasil
Hoe? Het aantal kamers dat dient voorbehouden te worden voor de medische doelgroep (de zogenaamde
‘medische kamers’) zal voor elke regio worden bepaald door de cel medisch beheer - in overleg met de regio’s in functie van :
- De bestaande behoeften aan medische plaatsen binnen het opvangnetwerk (aantal en type)
- Het aanbod aan medisch gelabelde plaatsen binnen het opvangnetwerk (aantal en type)

c. Derde fase: Toekennen van medisch doelgroepenlabel aan welbepaalde kamers
Wie? door de regio coördinatoren en de directie / verantwoordelijke van de opvangstructuren (LOI) zelf.
Hoe? De regio coördinator en/of de opvangstructuur zelf kunnen een voorstel voor wat betreft de keuze /
selectie van deze medische kamers , in functie van hun label(s) / aangepastheid aan de medische doelgroep.

d. Vierde fase: Validatie van de medische doelgroepen labels:
Wie? Verpleegkundige van regio noord of zuid
Hoe? De door de opvangstructuur voorgestelde selectie / keuze voor wat betreft medische doelgroepenkamers
wordt goedgekeurd / bevestigd door de regio verpleegkundige.
Bij twijfel over de juiste keuze wordt dit besproken met de coördinator van de opvangstructuur en de bevoegde
regio coördinator in kwestie.
De verpleegkundige van de regio heeft hierin wel het laatste woord.

3. HOE LABELS TOEKENNEN?
De labeling van zowel de opvangplaatsen als van bewoners met een medische problematiek is gebaseerd op 12
grote groepen ondergebracht in 2 categorieën:

A. INFRASTRUCTUUR
1. TYP = Type infrastructuur
2. INFRA = Infrastructuur van centrum en / of kamer
3. KIT = Keuken
4. LOC = Lokalisatie opvangplaats tov. (gespecialiseerd) ziekenhuis / zorg
5. MOB = Mobiliteit

B. SERVICE
6. AUT = Autonomie
7. CARE = Dagelijkse hulp
8. MEDCARE = Medische zorg
76

9. MEDPER = Medische permanentie
10. PER = Algemene permanentie
11. PSY = Psychologische problemen met zwaar disfunctioneren
12. SOC = Sociale begeleiding
13. TRANSF = transferaanvraag
Deze 13 groepen werden onderverdeeld in verschillende subgroepen of labels.
Hieronder volgt de omschrijving van de kenmerken (zowel qua infrastructuur als qua begeleiding) waaraan het
LOI / centrum of de opvangplaats moet voldoen om dit label toe te kennen.
NB: Een COMBINATIE of toekenning van meerdere labels aan éénzelfde kamer / woning / blok of opvangstructuur
is zeker mogelijk en zelfs de bedoeling!
bv. 1. Als een sociale assistent dagelijks aanwezig is (SOC4) en die is ook wekelijks aanwezig (SOC2) en moet men
dus beide labels toekennen aan de opvangstructuur.
bv. 2. Een woning of kamer die rolstoeltoegankelijk is en een eigen badkamer met WC, douche en lavabo wordt
gelabeld : MOB 2, INFRA 1, INFRA 2 en INFRA 3

A. INFRASTRUCTUUR LABELS
1. TYP = Type infrastructuur
- TYP 1 = grote collectieve opvangstructuur van meer dan (> 500 plaatsen)
- TYP 2 = middelgrote collectieve opvangstructuur (100 tot 500 plaatsen)
- TYP 3 = kleinschalige collectieve opvangstructuur (10 tot 100 plaatsen)
- TYP 4 = semicollectieve opvangstructuur (max 10 plaatsen)
- TYP 5 = woning voor één familie
- TYP 6 = studio voor één persoon
- TYP 7 = kamer voor één persoon

2. INFRA = Infrastructuur van woning en / of de kamer
- INFRA 1 = individuele lavabo (voor een alleenstaande of 1 familie)
- om medische reden (vb. omwille van een speciale verzorging) heeft deze persoon een lavabo nodig in
de kamer
- rest van het sanitair mag gemeenschappelijk zijn
voor een LOI : Op zijn minst heeft één kamer op het niveau van de woonunit een ‘privé’ (individuele)
lavabo
- INFRA 2 = individuele WC (voor een alleenstaande of 1 familie)
- omwille van medische reden heeft deze persoon een WC nodig in de kamer
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- rest van het sanitair mag gemeenschappelijk zijn
voor een LOI : Op zijn minst heeft één kamer op het niveau van de woonunit een ‘privé’ WC voor
individueel gebruik
- INFRA 3 = individuele douche (voor een alleenstaande of 1 familie)
- omwille van medische reden heeft deze persoon een douche nodig in de kamer en
kan die persoon geen gebruik maken van de gemeenschappelijke douches
- WC mag gemeenschappelijk zijn
voor een LOI : Op zijn minst heeft één kamer op het niveau van de woonunit een ‘privé’ douche voor
individueel gebruik

3. KIT = Keuken en kookgelegenheid
- KIT 1 = collectieve keuken
- er is in de opvangstructuur enkel een collectieve keuken (catering) met bediening
aanwezig
- er is voor de bewoners geen mogelijkheid tot zelfstandig koken
- KIT 2 = mogelijkheid tot zelf koken
- er is in de opvangstructuur een collectieve keuken (catering) met bediening
- er is ook mogelijkheid om zelfstandig te koken (eventueel met beurtrol of volgens
bepaalde regels in de opvangstructuur)
- KIT 3 = individuele keuken
- er is geen collectieve keuken (catering) met bediening in de opvangstructuur
- elke bewoner moet er zelfstandig koken
- KIT 4 = levering maaltijden aan huis mogelijk
- er is geen collectieve keuken en de bewoner is niet in staat om zelfstandig te koken
de reeds klaargemaakte maaltijden worden aan huis geleverd en zijn etensklaar

4. LOC = Omgeving waarin de opvangstructuur gelegen is
- LOC 1 = structuur ligt afgelegen / geïsoleerd
- LOC 2 = goede bereikbaarheid van de verschillende diensten (OCMW, post, winkels,…) met het openbaar
vervoer
- openbaar vervoer op max. 15 min. van de opvangstructuur
- nutsvoorzieningen op max. 30 min. met het openbaar vervoer
- LOC 3 = goede bereikbaarheid alle nutsvoorzieningen te voet
- op max. 20 min. afstand van de opvangstructuur
- LOC 4 = nabijheid van een groot / regionaal / universitair referentieziekenhuis
- het ziekenhuis is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op max. 45 min
van de opvangstructuur
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- LOC 5 = snelle toegang tot ziekenhuis met dialyseafdeling
- centrum ligt in de nabijheid van een ziekenhuis met dialyse-eenheid
- goed bereikbaar met openbaar vervoer (max. 30 min) met taxi of dienst georganiseerd door
het ziekenhuis
- LOC 6 = snelle toegang tot ziekenhuis met chemo / radiotherapie
- centrum ligt in de nabijheid van een ziekenhuis met oncologische eenheid
- goed bereikbaar met openbaar vervoer (max. 30 min) ofwel met taxi
- LOC 7 = nabijheid MPI
- in de nabijheid van het centrum bevindt zich een gespecialiseerde instelling : MPI
- deze instelling is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (max. 45 min) of vervoer
georganiseerd door de instelling
- LOC 8 = nabijheid revalidatiecentrum
- in de nabijheid van het centrum bevindt zich een revalidatiecentrum
- deze instelling is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (max. 45 min)
- LOC 9 = nabijheid psychiatrie
- in de nabijheid van het centrum bevindt zich een psychiatrische instelling
- deze instelling is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (max. 45 min)
- LOC 10 = bereikbaarheid apotheek (bvb. methadon dagelijks) te voet
- apotheek in onmiddellijke nabijheid van de opvangstructuur zodat bewoner dagelijks
te voet de medicatie kan gaan ophalen
- max. 20 min. te voet van de opvangstructuur

5. MOB = Mobiliteit
- MOB 1 = beperkte mobiliteit (krukken, prothese, visueel gehandicapt, beperkte fysische inspanningen wegens
andere medische problematiek)
- toegang tot de opvangstructuur op straathoogte of enkele treden voorzien van ramp
- kamer op gelijkvloers of met slechts enkele treden (max. 3, met ramp) of met lift bereikbaar
- liefst alle voorzieningen (keuken & eetkamer of refter, woonkamer en/of ontspanningsruimte,
waslokaal…) op gelijkvloers of met enkele treden (max. 3) of met lift bereikbaar
- indien trappen : alle trappen in de opvangstructuur voorzien van leuningen
- badkamer en WC uitgerust met steunramp / leuning
- zo individuele opvangplaats: met openbaar vervoer in de nabijheid (zie LOC 2) en/of in nabijheid van
winkels, apotheek, huisarts (zie LOC 3) en thuisverpleging mogelijk
- MOB 2 = rolstoeltoegankelijk
- woning op gelijkvloers
- toegang tot de opvangstructuur op straathoogte of voorzien van hellend vlak
- alle deuren breed genoeg (min. 85 à 90 cm) voor doorgang rolstoel
- kamer op gelijkvloers of bereikbaar via brede lift (in dit geval wel brede noodtrap voorzien met evt.
mechanische lift voor in geval van brand!)
- kamer is ruim en bed gemakkelijk toegankelijk voor rolstoel (geen stapelbed en niet te laag, liefst
ziekenhuisbed)
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-

-

voorzieningen toegankelijk voor rolstoel : keuken, eet- en/of woonkamer of refter,
ontspanningsruimte, waslokaal,…
sanitaire voorzieningen (badkamer, WC…) toegankelijk voor rolstoelen:
- badkamer met brede deur, lavabo waar men met rolstoel onder kan, ruime douche zonder
opstap (geen bad) en met een opklapbaar of verplaatsbaar zitje…
- WC: voldoende bewegingsruimte (plaats voor rolstoel : min 90cm vrije ruimte naast de toiletpot
en min 120cm vrije ruimte vóór de toiletpot); een vaste greep of beugel aan de gesloten zijde
van de toiletpot, een opklapbare beugel(s) aan de transferzijde(s) van de toiletpot, accessoires
bereikbaar en bruikbaar vanaf de toiletpot…
fornuizen, koelkast, kasten… gemakkelijk te bereiken en te gebruiken voor rolstoelgebruikers
toebehoren en toestellen zijn bereikbaar en bruikbaar, ook vanuit zittende positie.
zo individuele opvangplaats: in nabijheid van winkels, apotheek, huisarts (zie LOC 3) en
thuisverpleging mogelijk

B. SERVICE LABELS

6. AUT = Autonomie (dit is enkel voor alleenstaanden bij wie de hulp niet door familie kan verzekerd worden)
- AUT 1 = huishoudelijke hulp nodig 1 x / week : is mogelijk in alle LOI’s
- deze persoon is alleenstaand en heeft iemand nodig die hem helpt om 1 x / week het huishouden te
komen doen vb. om te poetsen (vb. rolstoelpatiënt, blinde,…)
- AUT 2 = huishoudelijke hulp nodig 1 x / dag
- deze persoon is alleenstaand en heeft iemand nodig die hem helpt om te winkelen, om te koken en
om het huishouden te doen 1 x / dag (vb. rolstoelpatiënt, blinde,…)

7. CARE = Dagelijkse zorghulp
- CARE 1 = hulp nodig bij wassen (1 à 2 x / week) : is mogelijk in alle LOI’s
- deze persoon kan zich meestal wel zelfstandig behelpen, maar heeft nood aan hulp
1 à 2 x / week om zich te wassen bv in douche of bad
- deze persoon is alleenstaand of de familie kan hierbij niet helpen
- CARE 2 = hulp nodig bij wassen en kleden 1 à 2 x / dag
- deze persoon is min of meer zelfstandig maar heeft hulp nodig bij het wassen en
aan- en uitkleden ’s morgens en ’s avonds
- deze persoon is alleenstaand of de familie kan hierbij niet helpen
- CARE 3 = hulp nodig bij eten
- deze persoon heeft hulp nodig bij het klaarmaken van eten : snijden van vlees,
smeren van boterhammen, drank in beker gieten, …, maar kan dan wel zelfstandig
eten
- deze persoon heeft hulp nodig om te eten (kan niet zelfstandig eten)
- CARE 4 = hulp nodig bij incontinentie
- deze persoon kan het toilet gebruiken, maar kan er niet zelfstandig naar toe en moet
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bij elk toiletbezoek geholpen worden (ook ’s nachts)
- deze persoon kan het toilet niet gebruiken maar draagt incontinentiemateriaal
(pampers) dat regelmatig moet ververst worden (ook ’s nachts)
- CARE 5 = compleet hulpbehoevend / bedlegerig
- deze persoon is niet in staat om iets zelfstandig te doen
- heeft dus 24/24 hulp nodig

8. MEDCARE = Medicatie en verzorging
- MEDCARE 1 = hulp nodig bij inname medicatie (pillendoos) 1 x / week
- (thuis)verpleging komt 1 x / week langs om de medicatie voor 1 week klaar te zetten
in een pillendoos
- persoon neemt die medicatie dan elke dag zelfstandig in
- MEDCARE 2 = thuisverpleging 2 x / week
- deze persoon heeft maximaal 2 x / week medische en/of verpleegkundige zorg nodig : vb.
wondverzorging, inspuiting
- MEDCARE 3 = thuisverpleging 2 x / dag
- deze persoon heeft maximaal 2 x / dag (weekdagen) medische en/of verpleegkundige zorg nodig : vb.
wondverzorging, inspuiting, kine
- MEDCARE 4 = intensieve thuisverpleging 2 x / dag en 7/7
- deze persoon heeft 2 x / dag nood aan medische en/of verpleegkundige zorg (bvb. uitgebreide
wondverzorging, inspuitingen, perfusie…) en ook 7 dagen op 7 (dus ook op weekend- en feestdagen)
vb. DR-TB behandeling met Meronem is mogelijk:
- thuisverpleging komt 2 x / dag langs voor het aanleggen van een infuus
- infuus loopt ongeveer 30 min
- tussen de 2 infusen moet ongeveer 10 uur zijn
- deze behandeling gebeurt elke dag ook tijdens het WE
- de totale behandeling duurt 18 - 24 maanden
- MEDCARE 5 = paramedische zorg 2 x / week
-deze persoon heeft nood aan (andere dan verpleegkundige) paramedische zorg maximaal 2 x / week
(vb.: kinesitherapie…)
- MEDCARE 6 = paramedische zorg 1 x / dag
-deze persoon heeft nood aan (andere dan verpleegkundige) paramedische zorg maximaal 1 x / dag (vb.:
kinesitherapie…)

9. MEDPER = (para)medische permanentie
- MEDPER 1= aanwezigheid verpleegkundige tijdens de werkuren
- elke weekdag is tijdens de werkuren een verpleegkundige aanwezig in de
opvangstructuur
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- MEDPER 2 = aanwezigheid arts op vaste werkuren
- tijdens de werkuren zijn er op de werkdagen vastgelegde uren waarop een arts in de
opvangstructuur beschikbaar is (al dan niet op afspraak)
- MEDPER 3 = mogelijkheid oproepen arts buiten de werkuren
- het is mogelijk om in geval nodig, een arts van wacht op roepen en dit in de week
buiten de werkuren en ook op zon- en feestdagen
-Hierbij dienen de bestaande afspraken / richtlijnen gevolgd te worden van de artsenkring waarin de
opvangstructuur gelegen is en de opvangstructur dient hiervoor een lijst ter beschikking te hebben voor
het oproepen van de arts van wacht.
- MEDPER 4 = aanwezigheid verpleegkundige 24/24
- in de opvangstructuur is 24/24 een verpleegkundige en/of zorgkundige aanwezig

10. PER = Gewone permanentie
- PER 1 = telefonische permanentie tijdens de werkuren
- iemand van het personeel (begeleiding, onthaal, bewaking…) is steeds tijdens de werkuren telefonisch
bereikbaar
- PER 2 = telefonische permanentie 24/24 en 7/7
- er is steeds 24/24 iemand van het personeel (begeleiding, onthaal, bewaking…) telefonisch bereikbaar
- PER 3 = aanwezigheid permanentie op vraag
- iemand van het personeel (begeleiding, onthaal,…) is op vraag tijdens bepaalde
(werk)uren in de opvangstructuur aanwezig en bereikbaar
- PER 4 = aanwezigheid permanentie op vaste tijdstippen
- op vaste tijdstippen tijdens de werkuren is steeds iemand van het personeel
(begeleiding, onthaal,…) in de opvangstructuur aanwezig en bereikbaar
- PER 5 = aanwezigheid permanentie tijdens werkuren
- tijdens de werkuren is er steeds iemand van het personeel (begeleiding, onthaal,…)
in de opvangstructuur aanwezig en bereikbaar
- PER 6 = aanwezigheid permanentie 24/24 en 7/7
- er is steeds 24/24 iemand van het personeel (begeleiding, onthaal,…) in de
opvangstructuur aanwezig en bereikbaar

11. PSY = Psychologische begeleiding
- PSY 1 = ambulante psy begeleiding buitenshuis
- deze persoon verblijft in de opvangstructuur en krijgt 1 à 2 x / maand een ambulante
psychologische / psychiatrische begeleiding buiten de opvangstructuur
- PSY 2 = ambulante psy begeleiding binnenshuis
- deze persoon verblijft in de opvangstructuur en krijgt 1 à 2 x / maand een ambulante
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psychologische / psychiatrische begeleiding binnen de opvangstructuur
- deze begeleiding kan gebeuren door een interne zorgverlener of een externe
zorgverlener die op bepaalde tijdstippen in het centrum aanwezig is
- PSY 3 = intensieve residentiële psy begeleiding (type CARDA)
- deze persoon verblijft in een opvangstructuur waar een intensieve psychologische
begeleiding aan deze persoon kan gegeven worden
- deze persoon gaat nu en dan tijdens het WE wel terug naar zijn gewone
opvangstructuur
12. SOC = Sociale permanentie
- SOC 1 = sociaal assistent is telefonisch bereikbaar tijdens de werkuren
- de sociaal assistent is enkel telefonisch bereikbaar tijdens de werkuren en gaat niet op bezoek bij de
bewoner
- SOC 2 = sociaal assistent komt wekelijks langs
- de sociaal assistent heeft een dag in de week waarop de bewoner wordt bezocht
- SOC 3 = sociaal assistent komt dagelijks langs
- de sociaal assistent komt dagelijks tijdens de werkuren op een bepaald tijdstip langs
in de opvangstructuur
- SOC 4 = sociaal assistent aanwezig in de opvangstructuur tijdens de werkuren
- de sociaal assistent is elke dag tijdens de werkuren aanwezig en bereikbaar in de
opvangstructuur
- SOC 5 = 24/24 telefonische permanentie met sociaal assistent
- een sociaal assistent is 24/24 telefonisch bereikbaar
- SOC 6 = intensieve individuele sociale begeleiding
- volgens de toestand van de bewoner kan een intensieve individuele begeleiding voor deze bewoner
voorzien worden
13. TRANSF = Transferaanvraag
- TRANSF 1 = contact medische dienst noodzakelijk vóór de transferaanvraag
- vóór elke transferaanvraag moet de medische dienst gecontacteerd worden om na te vragen of deze
persoon medicatie dient mee te nemen of nog dringende onderzoeken moet doen en ook om het
medische dossier mee te krijgen
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Conclusie
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Indien er nog vragen zouden zijn over het concrete gebruik van de toepassing of indien u de toepassing wenst
aan te schaffen, kunt u steeds terecht bij de regio's, de helpdesk Match-It en de SPOC Match-It van uw OCMW.
1. De regio's kunnen antwoorden op vragen in verband met het concrete gebruik van de toepassing:
toewijzing, transfer, bewoners, plaatsbeheer. Ga naar het praktijkdeel uit hoofdstuk 1 voor hun
contactgegevens.
2. De centrale helpdesk Match-It kan u helpen bij technische vragen over de toepassing, de functies en de
toegangen (zie "Praktische aspecten" van hoofdstuk 1 voor hun contactgegevens).
3. Intern werd ook een SPOC Match-It aangeduid om de toekenning van de toegangen te coördineren, u
de nodige begeleiding te geven en de feedback over de toepassing en de overgang terug te koppelen.
Aarzel niet om deze persoon te contacteren.

In de toekomst zal Match-It blijven evolueren en nieuwe functies krijgen, door steeds meer procedures over te
nemen en te vereenvoudigen en uiteindelijk het enige instrument te worden voor het hele opvangnetwerk.
1. Ter info: de regio's van Fedasil blijven uw aanspreekpunt om u verder te helpen en op de hoogte te
houden van veranderingen qua procedures in functie van de ontwikkeling van de toepassing
(bijvoorbeeld, hoe uw kadaster van uw plaatsen release 1 wijzigen?).
2. Ontwikkeling: het projectteam zal geleidelijk aan nieuwe functies ontwikkelen. Hierbij zal uw feedback
essentieel zijn om de bestaande releases te verbeteren. De samenwerking met de POD MI en de
vereniging voor steden en gemeenten zal ons helpen om nieuwe functies te ontwikkelen die
beantwoorden aan de behoeften van Fedasil en de OCMW's;
3. Invoering: u kunt opnieuw rekenen op de regio's van Fedasil om u te helpen bij de nieuwe communicatieen opleidingssessies. Voorlopig zullen zij u op de hoogte houden van de evolutie van het project, de
ontwikkelingen en de overgenomen procedures.

Het is voor ons van belang dat u een kwalitatieve opleiding krijgt zodat u de eerste functies van Match-It vlot
beheerst en zo een basis kan leggen voor het vervolg. Wij hopen dat u evenveel plezier beleeft aan Match-It als
wij tijdens de ontwikkelingsfase.
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Memento : Match
Matchatch-It Overzicht
voor de LOI's
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Functies
Voeg een Locatie toe in een
Opvangstructuur
Voeg een Kamer toe in een
locatie

Taken voor FEDASIL (of taken die vooraf moeten goedgekeurd worden)

Voeg een Bed toe in een
Kamer

Voeg een persoon toe naar
aanleiding van een
gezinshereniging

Voeg een persoon toe naar
aanleiding van een geboorte

Adreswijziging
Sluit een Opvangstructuur,
een Kamer, een Bed

Het aantal plaatsen van 2
locaties omwisselen

Maak een Verloren plaats
Beschikbaar/Onbeschikbaar

Annuleer/her activeer een
plaats

Interne transfer

Toegang - informatie
* Plaatsen → Plaatsbeheer → Zoekcriteria operator kiezen Lijst van opvangplaatsen → Lijst
van locaties klik op “Aanmaken”
* vul lege velden in → «bewaren»
* Selecteer de betrokken locatie → klik op «Aanmaken» in de Kamerlijst
* vul lege velden in → «bewaren»
* Selecteer de betrokken Kamer → klik op «Aanmaken» in de Lijst van bedden
* vul lege velden in → «bewaren»
* De Dispatching maakt het dossier van de bijkomende persoon aan en wijst die toe aan de
Wachtkamer van het LOI
* Het LOI laat de persoon toekomen vanuit de wachtkamer en selecteert de kamer waar de
persoon aan toegevoegd moet worden
* Maak een bijkomend bed aan indien geen beschikbare plaats (zie «Voeg een bed toe in een
kamer»)
*Zoek het dossier van de familie klikken op «Geboorte»
Vul de gegevens van het kind aan
«bewaren»
* de Dispatching ontvangt automatisch de taak om het kind toe te wijzen aan de kamer waar de
familie verblijft.
* indien er een plaats beschikbaar is in de kamer, plaatst het systeem het kind op de kamer
* indien er geen plaats beschikbaar is, maakt het systeem een «Kinderbed» aan in «Tijdelijke
uitbreiding» in de huisvesting
* Dispatching voert de toewijzing en de wijziging van code 207 uit
* Sluit eerst de huisvesting die vervangen wordt (zie «Sluit een locatie, een Kamer, een Bed»)
* Maak het nieuwe adres aan (zie «Voeg een locatie toe in een opvangstructuur»)
* Selecteer de/het betrokken Opvangplaats/Kamer/Bed → «Sluiten»
* opgepast: het Bed moet onbezet zijn vooraleer het kan gesloten worden; de Kamers moet
gesloten zijn vooraleer de Opvangstructuur kan afgesloten worden
* Bijvoorbeeld: als een geconventioneerde locatie voor 2 er een voor 3 wordt en een locatie voor
3 er een van 2 wordt
* Sluit het bed teveel in de eerste huisvesting af (zie «Sluit een Opvangstructuur, een Kamer, een
Bed») en voeg een bed toe op de andere locatie (zie «Voeg een Bed toe in een Kamer»)
* Ga naar het bed van de betrokken persoon klik op «Wijzigen» → vink aan «geen verloren plaats»
in de gegevens van de huisvestingseenheid → de plaats wordt opnieuw Beschikbaar
* zie «Annuleer/her activeer een plaats» om ze Onbeschikbaar te maken
* opgepast: niet vergeten uit te vinken «geen verloren plaats» als de omstandigheden het
vereisen, om het bed opnieuw Beschikbaar te maken (bijvoorbeeld bij vertrek van de familie)
* Selecteer het betrokken Bed → «Wijzigen»
* zet de bezettingsstatus op «Beschikbaar»/«Onbeschikbaar» → «opslaan»
* opgepast: het bed moet onbezet zijn om het te annuleren
* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium Dossier “interne verhuis” klik in het
veld “ identificatie”
kies een kamer → klik op “ Toevoegen” sleep de bewoners naar het kader
→ «BevesXgen»
* Indien de huisvesting al bezet is, zal (zullen) de persoon (personen) die zich daar bevindt
(bevinden) verplaatst worden naar de wachtkamer (-> zie «Maak de wachtkamer leeg»)
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Annuleer een transferaanvraag

Beknopt overzicht van alle
huisvestingen en hun bezetting

Beknopt overzicht van alle
bewoners van de Structuur
Aankomsten

* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium
Dossier
toewijzingen → overzicht
opvangaanvraag → kies de aanvraag die u wil annuleren klik op het rode kruisje
* Een transfer kan enkel geannuleerd worden zolang de Dispatching/de Regio de aanvraag niet
behandeld heeft
* “Rapporten” → “Dashboard plaatsen” opvangstructuur kiezen «Toepassen»
* Mogelijkheid om gebruik te maken van de filters door te klikken op → “ﬁlter“
* Resultaat: lijst met de bezetting (in cijfers) van alle Locaties met de bezettingsstatus
(Beschikbaar, Gereserveerd, Bezet, Verlies)
* In het overzicht kan u klikken op de rode lijnen en zo zien wie op de kamer ligt, in hetzelfde
venster hebt u toegang tot de bedden
en dossiers
* Het resultaat kan geëxporteerd worden naar Excel
* «Bewoner» → «zoek begunsXgden» vink geen enkel criterium aan «zoek»
* voor de Super Users: selecteer enkel de betrokken structuur
Klik op «Bewoners» → «Aankomsten» (= lijst van verwachte personen) selecteer de personen
die aangekomen zijn «valideer aankomst» kies datum van aankomst OK
«Bewoner» → «zoek begunsXgden» «openen» ( «exporteren» indien nodig)

Open een zoektemplate
Tel het aantal personen resulterend
«Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Tel het aantal»
uit een zoekopdracht
* «Plaatsen» → «Plaatsbeheer» → bij zoekcriteria operator kiezen → kies uw opvangstructuur
Raadpleeg de gegevens van de
* Van hieruit kan u alles raadplegen: Beschrijving, Contacten, Doelpubliek, Locaties, Kamers,
opvangstructuur
Bedden enz…
Raadplegen : Klik op “Categorie” alleen zichtbaar als er een behoeften zijn voor deze persoon
Wijzigen : Selecteer een bewoner
«wijzigen»
«selecteer in het keuzemenu onderaan de
Raadpleeg/wijzig een behoefte
categorie die u wil toevoegen»
«Behoefte toevoegen»
«selecteer de behoefte»
«Bewaren»
Raadpleeg/wijzig een medische Raadplegen : Zoek het dossier van de bewoner → «Overzicht screeningsfiches instroom» →
fiche
Wijzigen of toevoegen : «Nieuwe screeningsfiche instroom toevoegen» → «bewaren»
«Plaatsen» → «Beheer plaatsen “Nieuw contact” in te vullen gegevens valideer met V
Contactgegevens
Zoek het dossier van de bewoner → klik op Overlijden aangeven» → Datum overlijden invullen
Overlijden
No-Showaanvraag/uitschrijving Bij spontaan vertrek met recht op opvang, voer een transferaanvraag in «no-show privéadres»
* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium
Dossier
«Transferaanvraag» → «kies
persoon en type transfer» → download transferdocument en bijlagen → «voeg opmerkingen toe
indien nodig» «bewaren».
* De transferaanvraag is nu zichtbaar voor Dispatching/Regio en zal behandeld worden.
Transferaanvraag
* De transferaanvraag is nu ook zichtbaar in de fiche van de betrokken persoon Toewijzingen
Overzicht van de transferaanvragen
* U kan de personen voor wie een transferaanvraag is ingediend, terugvinden via ‘Zoek
begunstigde” en klikken op “ Transferaanvraag ingediend”
Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriterium «Dossier» of «Begunstigde»
«Vertrek»
Vertrek
«reden vertrek» → «datum vertrek» → «bewaren»
* «Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Exporteren»
Exporteren naar een Excelbestand
* selecteer de gegevens die u wil exporteren
(+ template creëren)
* de Zoekcriteria kunnen opgeslagen worden als templates
* Selecteer het betrokken Bed → «Wijzigen»
Wijzig de status van een bed
Wijzig een dossier
Niet Aankomst
Rapport van de toewijzingen

* Zoek het dossier via sleutelwoord of zoekcriteria
* «Wijzigen» → «wijzig gegevens» «Bewaren»
«Bewoner» → «Aankomsten» selecteer de personen die verwacht werden en niet toegekomen
zijn klik op «Niet aangekomen» «OK»
* Rapporten → Rapport van de toewijzingen → datum van ... tot ... in te vullen → download (open
Excelbestand)
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Rapport van de bezetting
(aanwezigheidsfiche)

Rapporten → «Rapport van de beze[ng»

«Maand» → «Exporteren»

* Rapporten → Maandelijks bewonersrapport → «Maand» → «Exporteren»
* Het LOI moet de overige gegevens manueel invoeren vooraleer het rapport te versturen naar
data@fedasil.be
Zoek persoon op basis van criteria * «Bewoner» → «zoek begunsXgden» «voer zoekcriterium in» «Zoeken»
* Voer OV-nummer/Rijksregisternummer/Nationaal nummer in op de Homepage (zoekmachine
Zoek persoon op basis van
rechts bovenaan)
sleutelwoord
* Klik op
of ENTER
“Bewoners → «Wachtkamer»
selecteer persoon
«Locatie Identificatie»
«Voeg toe» →
Maak de wachtzaal leeg
schuif de Bewoner naar het kader → «bewaren»
Maandelijks rapport van de
bewoners (bezettingsfiche)
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► contact : Regio Noord
► tel. +32 9 235 48 60
► e-mail : noord@fedasil.be
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