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Hallo, ik ben Platos. Mijn volledige naam is:
Platform voor Opdrachten en Subsidies. Maar mijn
vrienden zeggen, Platos. Ik neem jullie mee op pad
en leer jullie stap per stap met deze toepassing
werken.

Hieronder is onze kaart weergegeven, deze geeft
de rit weer die we zullen afleggen. Je kan
eenvoudig navigeren door op de tittel te klikken en
meteen naar de juiste locatie te gaan.

Je zal ook nog enkele wegwijzers tegenkomen, ik
laat ze kort even zien zodat je weet dewelke het
zijn.
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De wegwijzer, deze geeft de stappen aan die
je moet bewandelen.
Het infobord, deze geeft extra informatie
over de mogelijkheden
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1. AANMELDEN (ITS ME)

https://loket.wse.vlaanderen.be/platos

Als gebruiker van de Platos-applicatie moet u inloggen met uw e-ID. Het is aangeraden om voor het
gebruik van de toepassing de itsme-applicatie te downloaden en te configureren. Deze kan u
eenvoudig downloaden op uw mobiel toestel zodat u deze altijd bij de hand hebt.
1
De gebruiker zal zich in de eerste stap moeten
identificeren via IDM / ACM via één van de opties
die op het scherm weergegeven worden. Tijdens
dit proces zal de gebruiker ook een keuze moeten
maken voor welke onderneming de applicatie
zal gebruikt worden.

2
De gebruiker logt zich in via zijn mobiel
telefoonnummer. Door middel van het
vakje “mijn nummer onthouden” zal in
volgende sessies het telefoonnummer al
vooraf ingevuld zijn.
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Via de knop “verstuur”, ontvangt de
gebruiker op het mobiel toestel een
notificatie om in te loggen. Er wordt
automatisch gesynchroniseerd en de
gebruiker wordt naar het volgende
scherm geleidt.
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De gebruiker heeft gedurende een beperkte
tijd de mogelijkheid zijn/haar identiteit te
bevestigen op het mobiel toestel.
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5
De gebruiker bevestigt zijn identiteit op het mobiel toestel
en wordt naar de startpagina van de applicatie geleidt.

6
De gebruiker selecteert de onderneming of dienst
waarvoor wordt ingelogd. Als de gebruiker geen andere
rechten heeft, zal meteen worden doorverwezen naar
het volgende scherm.
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2 WSE LOKET
Indien gebruik wordt gemaakt van de rechtstreekse link, zal de gebruiker meteen worden
doorverwezen naar “overzicht oproepen”.
1
De gebruiker krijgt een overzicht te zien van het
aantal aanvragen en de status van de aanvragen.

2
Start een nieuwe aanvraag door via het tabblad “Start
nieuwe aanvraag” de maatregel te selecteren
waarvoor de aanvraag wordt gestart.
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5 Selecteer de tegel met de gewenste maatregel en ga
verder met de aanvraag.
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3 OVERZICHT OPROEPEN
1
Nadat de juiste maatregel werd gekozen, kan de
gebruiker alle oproepen zien waarvoor een
aanvraag kan worden ingediend onder de rubriek
“openstaand”.

2
Alvorens aan de aanvraag te starten kan je de oproep informatie
doornemen weergegeven op het scherm of in bijlage toegevoegd.
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3
Via de knop “Volgende” wordt de aanvraag
gestart.

4 AANVRAAG INDIENEN

1
De voortgang van de aanvraag wordt aangegeven
via de balk bovenaan het scherm.
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2
De naam en inhoud van het project
wordt beschreven in de bijhorende
kaders.

Als er verschillende projectperiodes zijn, kiest de
aanvrager de periode waarvoor een aanvraag wordt
ingediend. De projectperiode is de duurtijd van een
project. Als er een maximale looptijd is, kan u binnen
deze grenzen uw eigen looptijd bepalen.

4
Naast de project specifieke informatie, geeft de
aanvrager ook de persoonlijke gegevens in. Als 8je
reeds gekend bent in het gebruikersbeheer, zal de
informatie vooraf zijn ingevuld.

5
De aanvrager voert de gegevens in van de organisatie
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als de
organisatie reeds is gekend in het gebruikersbeheer,
zal de informatie vooraf worden ingevuld.
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Geef het rekeningnummer in waarop de betaling
dient uitgevoerd te worden.
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Als er tijdens de projectuitvoering zal worden samengewerkt met partners of
onderaannemers, geeft de aanvrager deze ook aan tijdens de aanvraag. Bij het indienen van
de aanvraag zullen deze partners en onderaannemers ook hiervan bericht krijgen.

9

8
Via de knop “zoeken” kan de aanvrager onderaannemers of partners zoeken op naam of
KBO-nummer.

10

9

Telkens wanneer er naar een ander onderdeel van de aanvraag
wordt overgegaan, zullen de gegevens opgeslagen worden.
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Elke aanvraag wordt ondersteund door een inhoudelijke en
financiële beschrijving van het project.
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In deze tabel worden de noodzakelijke voorwaarden
opgelijst. Als aan de voorwaarden is voldaan, zal er in de
tabel een groen symbool staan. Als er niet aan de
voorwaarden is voldaan, heb je tot het einde van de
deadline de mogelijkheid om deze alsnog in orde te
brengen.

Alvorens de aanvraag kan worden ingediend,
dient de aanvraag onderschreven te worden.
Deze onderschrijving doet dienst als
projectovereenkomst en bevestigd kennis
genomen te hebben van de voorwaarden.
Enkel de gebruiker met rol
“organisatieverantwoordelijke” kan een
definitieve aanvraag indienen.
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Nadat de aanvraag is ingediend, is het mogelijk de status
van de aanvraag op te volgen. Onder het tabblad
“Projectstappen” is de volledige historiek van je
aanvraag op te volgen.
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