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Efficiency is intelligent laziness

- David Dunham -



Programma
Inleiding 

Introductie e-Youth

Webservice Binc

Ondersteuning 

Q&A

Verdere aanpak



Inleiding:

• informeren over de plannen voor de webservices voor BINC, 
de manier waarop deze worden opgevat en het tijdspad

• De absoluut noodzakelijke features en vereisten te weten 
komen waaraan de webservices moeten voldoen om 
gebruikt te zullen worden

• Het engagement en commitment krijgen dat de webservices
zoals ze worden voorgesteld ook zullen worden gebruikt



E-Youth wil de continuïteit voor cliënten in de 
hulpverlening bevorderen en een administratieve 

vereenvoudiging bieden aan hulpverleners 

…

door het mogelijk maken van het uitwisselen en 
hergebruiken van feitelijke informatie die reeds 
bekend is bij betrokken hulpverlenende instanties.



Insisto

Domino

Binc

1G1P

GI

crisis

Cobe

…



Identificatie van minderjarige

Belangrijke betrokkenen en hun contactgegevens

Jeugdhulphistoriek 



E-Youth
Minderjarige
Betrokkenen

jeugdhulphistoriek

Hulpvraag  RTJ 

Hulpvraag NRTJ: 
Diagnostiek 

Hulpvraag crisis

Maatschappelijke 
noodzaak/verslagen 

naar de 
jeugdrechter

Vraag naar 
cliëntoverleg+ 

gemaakte afspraken

Handelingsplan

Beginregistratie en 
eindregistratie

Domino
Insisto COBE

Registratiesystemen 
van voorzieningen

Domino GI 
Gemeenschapsinstelling

BinC

Insisto CRISIS

Insisto Adoc

1G1P

Registratiesystemen 
van voorzieningen

Minderjarige
Betrokkenen
Jeugdhulp-
historiek

Mijn.jeugdhulp



* Continuïteit voor cliënten
* Administratieve vereenvoudiging voor 
hulpverleners

* Draagvlak 
* Deontologie
* Prijskaartje voor privacy



Service BINC & e-Youth



Beveiliging en 
informatieveiligheid

e-Youth is ontworpen om met persoonsgegevens om te gaan:

• Beveiliging

• Informatieveiligheid

Hoe maak je als voorziening 2 * veilig gebruik van deze gegevens?

Conform AVG
- Ieder met eigen verantwoordelijkheid voor verwerking

- Verwerkingsgrond bepaald in decreet Jeugdhulp

- Verklaring op eer – vertrouwensrelatie met agentschap

- Technische vereisten: privacy by design



e-Youth – “postbus” BINC



BINC-service: kernpunten

- Aanmaken, aanpassen, verwijderen 
- Synchroniseren van volledige datamodel
- Op basis van interface e-Youth
- Pick-a-lane



Verdere aanpak en ondersteuning 

Onboarding proces:

- Documentatie

- Begeleiding bij aankoppelen eHealth

- Ondersteuning op afspraak



Fasering
Ontwikkeling Administratieve voorwaarden

1 Toegang tot test-omgeving Eigen certificaat

2 Aankoppelen op e-Youth:
• consultatie van moduledatabank 

Erewoord-verklaring en eHealth-certificaat

3 Aankoppelen op e-Youth:
• de Binc-service (IPS: januari 2021)

Gebruikersbeheer via eHealth



Q&A
• Zal de webservice zoals nu opgevat de doelstelling 

realiseren nl dubbele invoer zoveel mogelijk vermijden?

• Wie is bereid om hiervoor de investering te doen? Wie is 
klaar om hier stappen in te zetten?

• Zijn er SLA’s met de IT-leveranciers op een goede werking 
van het systeem?

• We sturen nog een formulier na waarin we deze vragen 
stellen

• Wat heb je nodig om antwoord te kunnen geven op deze 
vragen?



Verdere aanpak
Wat verwachten wij van jullie? 

àFormulier wordt nagestuurd

Documentatie: 

https://www.eyouth.vlaanderen.be/docs/

Vragen, nood aan informatie 1 adres:

e-youth@opgroeien.be

https://www.eyouth.vlaanderen.be/docs/

