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Voor Vlaamse zorginstellingen die een ondersteuning voor
asbestverwijdering, inventarisatie en expertisebegeleiding en -bijstand
aanvragen
Rollen aan uzelf en medewerkers toekennen
De bestuurder van een zorginstelling kent zichzelf of een medewerker de rol “Subsidie
aanvrager” toe. Deze rol is noodzakelijk om een aanvraag voor ondersteuning te kunnen
indienen. De persoon die de rol toegewezen krijgt en de aanvraag indient, zal de aanvraag
verder administratief opvolgen.
Ondervindt u problemen? Contacteer de helpdesk van gebruikersbeheer via 1700.
Log in via ACM/IDM: https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/

Kies voor de zorginstelling waarvoor u werkt

Voeg een persoon toe via de hoofdpagina onder “Personen” nieuwe persoon toekennen

Vul zijn/haar rijksregister in en klik op ‘verder’

Vul de gegevens aan en klik op ‘verder’
Vul de verplichte velden in. Een voorbeeld voor de reden: “Toegang geven om de persoon
als "Subsidie aanvrager” te laten starten.”

Klik op ‘bevestig’
Controleer nog een keer of alles klopt en bevestig de gegevens.

Koppel gebruiker aan organisatie.
Op de pagina Gegevens van gebruiker kan u de gegevens van een gebruiker beheren. U
koppelt een werkrelatie aan de gebruiker die u net heeft toegevoegd.
Wenst u een werkrelatie te koppelen aan een reeds bestaande gebruiker, zoek de gebruiker
dan eerst op via Gebruiker > Toon alle personen
Klik onderaan op Koppel gebruiker aan organisatie.

Bevestig de organisatie naam en categorie van de werkrelatie en klik op ‘verder’

Vul werkrelatie details in en klik op ‘verder
Email, telefoonnummer en een reden. Een voorbeeld voor de reden: “Toegang geven om de
persoons als “subsidie aanvrager” te laten starten”

Controleer
U krijgt een samenvatting van de informatie die u hebt ingegeven. Kijk dit na en klik op
bevestigen. U kan nog aanpassen door op Terug te klikken.

U heeft nu succesvol een nieuwe gebruiker toegevoegd.

Ken gebruikersrecht toe
U kan nu de gebruiker een gebruikersrecht toekennen, voor de organisaties waarmee hij of zij
een werkrelatie heeft. Ken het gebruiksrecht toe door te klikken op ‘Ken gebruiksrecht toe’.

Kies gebruikersrecht “OVAM Gebruiker”

Kies de context
In functie van de rol kies je “Subsidie aanvrager” en klik op ‘verder’.

Controleer de gegevens en klik op ‘bevestig’

U of de werknemer heeft nu de rol “Subsidie aanvrager” en kan een aanvraag tot
ondersteuning voor een zorgvoorziening indienen.

