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VOORBEREIDING



OPLEIDING (VOOR 1/6/2021)





WAAR VIND JE DE E-LEARNING MODULES?

 Login via deze link: hier vind je de modules

 Bekijk deze demo, daarin wordt getoond waar je de e-learning modules kan terugvinden op het vormingsportaal. 

Deze demo staat ook op de pagina met handleidingen. 

 Daarnaast kan onderstaande printscreen helpen. Nadat ze op het tabblad ‘e-learning’ geklikt hebben kunnen ze 

bovenaan een e-learning module aanklikken en de e-learning bekijken. 

https://portaal.belrai-kennisportaal.be/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F461420336%2F80ccfccb7e&data=04%7C01%7Cleen.vandenheuvel%40vvsg.be%7C8d1d3d4708f040ec810f08d8cd131076%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637484829058898310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4vIpUOkz6xPVW%2BPqAiLFJIt2yEnym7eUXEVJ4ePdtXA%3D&reserved=0


COT OF NON-COT SCENARIO?



Software enkel nog voor

FERM-klanten→vraag

offerte op bij andere 

softwareleverancier





SOFTWARELEVERANCIERS: CIPAL SCHAUBROECK/CARE IT 

 Herziening samenwerking Cipal Schaubroeck en CareIT

 CareIT

 Vanaf 1/1/2022 softwarepakket voorbehouden voor Ferm-klanten

 Cipal Schaubroeck kocht code Zebra-toepassing

 Uitrol Zebra-toepassing over geïnteresseerde klanten met DGZ

 inclusief link BelRAI-omgeving!

 Piloten: najaar 2021

Offerte/ specifieke vragen? isabelle.dehond@cipalschaubroeck.be



SOFTWARELEVERANCIERS: DEHORA

Déhora

 Vanaf nu ook mogelijke softwareleverancier voor DGZ

 Planningsmodule (Zorgbedrijf Antwerpen)

 Starten met ontwikkeling ‘basis’ cliëntbeheersysteem

 Link Vesta, KSZ, BelRAI

 Piloot: Welzijnskoepel West-Brabant

Offerte/ specifieke vragen? : t.peeters@dehora.be

mailto:t.peeters@dehora.be


SOFTWARELEVERANCIER: CEVI LOGINS

 Planningsmodule Rostar Cas

 =COT-scenario

 Zitten op schema: zullen klaar zijn tegen 1/6/2021

 Geef bestelbon door aan Tom.Meuleman@logins.be



Bevraging



OFFERTES DELEN

 Indien het bestuur reeds een offerte kreeg en andere besturen je mogen contacteren om jullie visie 

hierop te delen, gelieve dit contactformulier in te vullen.

http://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/webform/prijssetting-softwareleveranciers


COT- SCENARIO: VERKLARING OP EER INDIENEN



Praktisch

Indienen van COT verklaring op eer

Liz Van der Veken

Agentschap Zorg en Gezondheid



COT verklaring op eer

Alleen voor COT-organisaties
De voorzieningen die ervoor kiezen om de Vlaamse toepassing (BelRAI 
applicatie) te integreren in de eigen software

In te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid

Diensten voor gezinszorg: via eigen login e-loket
DMW: via eigen login e-loket (wordt nog aangevraagd)
OCMW’s / Welzijnsverenigingen: via publiek webformulier



HCO-nummer
https://publiek.departementwvg.be/cobrha/



Te ondertekenen door KBO functiehouder
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl



13 criteria aanvinken



Diensten voor gezinszorg en 

Diensten maatschappelijk werk van het 

ziekenfonds

COT-verklaring indienen via het e-loket



E-loket: diensten voor gezinszorg en DMW

Inloggen via 
http://eloket.zorg-en-gezondheid.be

http://eloket.zorg-en-gezondheid.be/
http://eloket.zorg-en-gezondheid.be/


E-loket: diensten voor gezinszorg en DMW



E-loket: diensten voor gezinszorg en DMW





E-loket: diensten voor gezinszorg en DMW



SAMENVATTING: DIENST GEZINSZORG/WELZIJNSVERENIGING

E-loket

1. Persoon met toegang tot e-loket logt in als ‘burger’ bij e-loket om verklaring op eer in te dienen

2. Download het formulier ‘verklaring op eer’

3. Doorloop de 13 criteria met de DPO van de organisatie:
Heeft de DPO vragen over 13 criteria? cot@vlaanderen.be
Akkoord DPO? Stap 4.

4. Persoon geregistreerd onder de noemer “Functies” in Kruispuntbank, moet de COT-verklaring digitaal ondertekenen: 
functiehouder vind je terug als volgt:

• Vul KBO nummer(laatste kolom) in dit lege veld

• Kijk onder de  sectie ‘functie’: één van deze functiehouders dient de COT-verklaring te ondertekenen

5. Klik in eLoket op ‘mijn berichten’ en vervolgens op ‘mijn taken’: Registreer jezelf als contactpersoon onder ‘erkenningen’

6. Dien onder het veld ‘erkenningen’ de verklaring op eer in

http://eloket.zorg-en-gezondheid.be/
https://www.vvsg.be/Welzijn/13%20criteria%20COT.pdf
mailto:cot@vlaanderen.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/indicatiestellers_V4_1.pdf
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl


OCMW’s en Welzijnsvoorzieningen

COT-verklaring indienen via het publiek
webformulier



Publiek webformulier: OCMW’s / Welzijnsverenigingen

https://www.eloket.zorg-en-gezondheid.be/Erkenningen/VerklaringCOT/0?typeId=171



Publiek webformulier: OCMW’s / Welzijnsverenigingen



Publiek webformulier: OCMW’s / Welzijnsverenigingen



Juiste KBO- en HCO-nummer bij ocmw’s

Probleem: bij opzoeking in COBRHA zitten alle HCO-nummers per inrichtende 
macht: bvb. voor een ocmw is het niet zo eenvoudig om het juiste HCO-nummer 
als gemachtigde indicatiesteller VSB te achterhalen

HCO-nummer en KBO-nummer zijn toegevoegd in lijst van gemachtigde 
indicatiestellers op website Z&G, link: 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/vlaamse-sociale-
bescherming/gemachtigde-indicatiestellers/adressen

In de PDF onder deze link vind je het juiste KBO- en HCO-nummer van elke 
gemachtigde indicatiesteller VSB. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/vlaamse-sociale-bescherming/gemachtigde-indicatiestellers/adressen


Juiste KBO – en HCO-nummer bij ocmw’s

Controleer vooraleer u de verklaring op eer invult, de gegevens van het OCMW of 
de welzijnsvereniging in de adressenlijst van de gemachtigde indicatiestellers op 
onze website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/vlaamse-sociale-
bescherming/gemachtigde-indicatiestellers/adressen. 
- Zijn de gegevens nog correct en up to date?

- Ja, u kunt de verklaring op eer indienen
- Nee, meld eerst de geactualiseerde gegevens aan 

vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be. 
- Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming past de gegevens aan, en 

bevestigt deze correctie via mail.
- Nadien kunt u uw verklaring op eer indienen.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/vlaamse-sociale-bescherming/gemachtigde-indicatiestellers/adressen
mailto:vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be%22%20/


SAMENVATTING: OCMW/WELZIJNSVERENIGING ALS 

GEMACHTIGDE INDICATIESTELLER

Publiek webformulier

1. Je vindt de verklaring op eer via deze link

2. Doorloop de 13 criteria met de DPO van de organisatie:
Heeft de DPO vragen over 13 criteria? cot@vlaanderen.be
Akkoord DPO? Stap 3.

3. Persoon geregistreerd onder de noemer “Functies” in kruispuntbank, moet de COT-verklaring digitaal 
ondertekenen: functiehouder vind je terug als volgt:

• Vul KBO nummer(laatste kolom) in dit lege veld

• Kijk onder de sectie ‘functie’: één van deze functiehouders dient de COT-verklaring te ondertekenen

4. Dien het formulier in via dezelfde link

https://www.eloket.zorg-en-gezondheid.be/Erkenningen/VerklaringCOT/0?typeId=171
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/indicatiestellers_V4_1.pdf
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
Download%20het%20formulier%20‘verklaring%20op%20eer’




 Geen gegevens onder ‘functies’?

Je kan een functiehouder toevoegen 
via https://myenterprise.economie.fgov.be/myenterprise/index.jsf. Voorwaarde hiervoor is echter dat er al 
iemand toegang moet hebben om dit voor de organisatie te beheren. Aangezien dit bij jullie niemand vermeld is 
kan er best even contact genomen met jullie plaatselijk Ondernemingsloket om dit uit te klaren.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyenterprise.economie.fgov.be%2Fmyenterprise%2Findex.jsf&data=04%7C01%7Cleen.vandenheuvel%40vvsg.be%7Ceb8a5664ddaa415ab18208d8b7204e7b%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637460697548575713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=F9wq%2FSaFus6f8e0u3zTCSRN%2B%2BTECB4l%2F3x3fgVtWb3c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feconomie.fgov.be%2Fnl%2Fthemas%2Fondernemingen%2Feen-onderneming-oprichten%2Fbelangrijkste-stappen-om-een%2Fte-ondernemen-stappen-bij-een%2Fde-erkende&data=04%7C01%7Cleen.vandenheuvel%40vvsg.be%7Ceb8a5664ddaa415ab18208d8b7204e7b%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637460697548575713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=QZgYazB0YknGH%2BDdjE8dvAzNbFLfKRituyESRugYm6E%3D&reserved=0


COMMUNICATIE AGENTSCHAP

Mail 11/02/2021

 Handleiding DGZ (incl. Welzijnsvereniging als DGZ)

 Handleiding OCMW/Welzijnsvereniging als gemachtigde indicatiesteller

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/Handleiding voor het indienen van de COT-verklaring via het e-loket.pdf
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/Handleiding voor het indienen van de COT-verklaring via het publiek webformulier.pdf


TIMING

 Om op 1/6/2021 te starten als COT-organisatie: deadline indienen verklaring op eer= 02/04/2021



VRAGEN



IS BELRAI OOK VAN TOEPASSING VOOR NIET 

ERKENDE THUISZORGDIENSTEN? 



GEIMPACTEERDE DIENSTEN BELRAI

Vanaf 1 juni 2021

 Erkende diensten gezinszorg (logistieke hulp)

 Diensten maatschappelijk werk mutualiteiten

 Indicatiestellers OCMW/welzijnsvereniging



NON-COT
INSCHALINGEN RECHTSTREEKS IN WEBAPPLICATIE



REGISTREER MEDEWERKERS IN EHEALTH!



STAPPEN

 VANAF NU: (hoofd)toegangsbeheerder voegt medewerkers toe die met BelRAI gaan werken: meer informatie 

hier

 (onder voorbehoud) VANAF 1/4/2021: (hoofd)toegangsbeheerder kent rol toe aan medewerker

 Meer informatie volgt.

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer


VRAGEN? 
LEEN.VANDENHEUVEL@VVSG.BE



VOLGENDE VRAGENUURTJE:  12 MAART 2021(10U-11U)


