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Verschil 
COT/non-COT
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COT
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Je bent op 1/6/2021 klant bij softwareleverancier Cevi Logins, Spikes én je 
hebt een bestelbon ingediend voor de koppeling naar BelRAI te leggen
Voorbereiding?

- Volg verplicht opleidingstraject

- Dien uiterlijk 2/4/2021 een verklaring op eer in
- Dienst gezinszorg: e-loket

- OCMW: publiek webformulier

→Vragen over de 13 criteria? Bespreek je vragen eerst met de DPO van de organisatie. Zijn er dan nog vragen, 
stel ze aan cot@vlaanderen.be

→Vragen over het indienen van de verklaring op eer? netwerkthuiszorg@vvsg.be

Meer informatie over COT scenario?

- Lees document veelgestelde vragen

https://www.vvsg.be/opleidingen/vorming-belrai-screener-1?pimcore_object_preview=237184&_dc=1602768245
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/Handleiding%20voor%20het%20indienen%20van%20de%20COT-verklaring%20via%20het%20e-loket.pdf
https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/Handleiding%20voor%20het%20indienen%20van%20de%20COT-verklaring%20via%20het%20publiek%20webformulier.pdf
mailto:cot@vlaanderen.be
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai


• Webinar 18 maart
• Toelichting koppeling naar BelRAI-platform

CEVI Logins
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Non-COT
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Je bent op 1/6/2021 klant bij softwareleverancier Cipal/Schaubroeck, Déhora, Pyxicare

Voorbereiding?

- Volg verplicht opleidingstraject

- Registreer en wijs rol toe aan medewerkers die toegang tot BelRAI 
wensen via eHealth: mogelijk vanaf 1/4/2021 (?)

Meer informatie over non-COT scenario?

- Lees document veelgestelde vragen

https://www.vvsg.be/opleidingen/vorming-belrai-screener-1?pimcore_object_preview=237184&_dc=1602768245
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai


Kan je nog veranderen van het non-cot scenario 
naar het cot-scenario en omgekeerd?
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Ja

COT→non COT:

- Verklaring op eer al ingediend: Meldt dit per mail naar 
vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be

- Registreer medewerkers via eHealth (vanaf 1 april?)

Non COT→COT:

- Verklaring op eer indienen maand vooraf aan start COT-scenario

(2 maanden vooraf 13 criteria met DPO overlopen)

mailto:vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be


Specifieke situatie: samenwerking DGZ 
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Samen één dienst gezinszorg én klant bij verschillende 
softwareleveranciers?

Vermeld jullie bestuur, mailadres en de softwareleveranciers 
waarmee jullie werken in de chat!



Indicatiestellingen 
verplicht?
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Ben je als OCMW verplicht indicatiestellingen te doen?
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Nee (zie veelgestelde vragen)

- Wens je geen indicatiestellingen meer te doen? Meldt dit per mail naar 
vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be

- Waarom is het interessant indicatiestellingen af te nemen?
• Signaalfunctie

• Dienstverlening naar de burger

• Gemeentelijke zorgtoelage/mantelzorgpremie

• Vergoeding per indicatiestelling

• Rechtentoekenning zorgbudget ouderen met een zorgnood (in de toekomst)

LET WEL: verplicht opleidingstraject!

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
mailto:vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be


Naar wie kan je als OCMW doorverwijzen als je zelf niet 
langer indicatiestellingen doet?

DMW ziekenfonds
Zorgbehoevenden aangesloten bij NMBS/Hulpkas:

- ander DMW ziekenfonds?

- Nabijgelegen OCMW/Welzijnsvereniging die nog indicatiestellingen doet 
- Samenwerkingsovereenkomst: vermeldt. Art. 61 OCMW-wet

- Dienst gezinszorg actief op grondgebied
- Geen samenwerkingsovereenkomst nodig

25 januari 2021
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Opleidingen
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Onderschat het belang van deze vorming niet: 

Vanaf 1/6/2021 vervangt de BelRAI screener de BEL-profielschaal. Na de vorming, krijg je een 
attest (dat we jaarlijks na het volgen van één intervisiemoment zullen verlengen). Indien je geen 
attest hebt en je dus geen vorming hebt gevolgd voor 1/6/2021 zal je géén BelRAI screener
kunnen afnemen in kader van het verplichte sociale onderzoek binnen de dienst gezinszorg 
(=erkenningsvoorwaarde voor een dienst gezinszorg)/ indicatiestellingen voor het zorgbudget 
zwaar zorgbehoevenden. 

Ons opleidingsaanbod is beperkt. 

Zet je op de wachtlijst door een mail te sturen naar cindy.desutter@vvsg.be indien je nog niet bent 
ingeschreven,

Vormingen VVSG
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Vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen

Is jouw vraag niet beantwoord? 
Stuur een mail naar 

leen.vandenheuvel@vvsg.be
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https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
mailto:leen.vandenheuvel@vvsg.be

