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Betreft: Binc Release maart 2021
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Op dinsdag 30 maart 2021 is een nieuwe Binc-release gepland, waardoor Binc die dag van 8u tot
12u niet beschikbaar zal zijn.
In deze communicatie geven we een overzicht van de wijzigingen die na de release zichtbaar zullen
zijn en van het andere Binc-nieuws.

1. Binc rapport 2020
Op vrijdag 26 februari werden de gegevens uit de Binc-dossiers overgezet naar ons datawarehouse,
waar we de rapporten maken voor het Binc-rapport en het intersectoraal jaarverslag.
Je kan dossiers van 2020 nog steeds wijzigen in Binc, maar hou er dan rekening mee dat jullie eigen
cijfers daardoor kunnen afwijken van de rapporten die Opgroeien maakt op basis van de ‘bevroren’
data.

2. Wijzigingen in de toepassing
De voorbije maanden stonden vooral in het teken van de bouw van de eYouth webservice (zie
verder).
Enkel voor Binc-NAFT werd nog een kleine correctie gedaan in de opmaak van de

standaardrapporten. De NAFT-aanbieders kunnen een bijgewerkte handleiding in de toepassing en
op onze website (rubriek ‘publicaties’) vinden.
De overige gevraagde wijzigingen komen bij volgende releases - gepland in juni, september en
december – aan bod.

3. Registratie Signs of Safety
Met de recente uitbreiding van een mobiel aanbod gericht op het creëren van veiligheid in de
eigen context bij dreigende uithuisplaatsing werd aan verschillende organisaties modules
contextbegeleiding in functie van veiligheidsplanning Signs of Safety toegekend.
Deze modules kunnen in Binc geregistreerd worden zoals andere typemodules contextbegeleiding.
Aangezien deze modules in de erkenning opgenomen zijn als een combinatie van modules
contextbegeleiding kortdurend intensief en modules contextbegeleiding breedsporig, werd in onze
formule voor de benuttingsberekening voor de module contextbegeleiding in functie van
veiligheidsplanning Signs of Safety een intensiteit van 2u opgenomen.
De inhoudelijke registratie van dit aanbod zal gebeuren in een afzonderlijk dashboard, vlot te
gebruiken en te verwerken door alle organisaties en consulenten. Dit zal normaal gezien
beschikbaar zijn op 1 april. We nemen hiervoor nog contact op met de betrokken initiatiefnemers.
Daarnaast hebben we de bestaande typemodule verblijf voor kinderen (korte duur), die tot nog toe
enkel inzetbaar was vanuit CKG’s of vanuit voorzieningen die een engagement hadden in het kader
van zorggarantie voor jonge kinderen, aangepast zodat ook de organisaties die een engagement
hebben in dit nieuwe aanbod contextbegeleiding i.f.v. veiligheidsplanning SofS, deze module
kunnen inzetten. Het betreft een RTJ-verblijfsmodule van 6 weken (eenmaal verlengbaar) die snel
inzetbaar is tijdens dit traject als dit noodzakelijk is omwille van de veiligheid van de minderjarigen
(cf. ‘verblijf als gezinsondersteunende schakel in integraal traject’).
De organisaties die dit aanbod ‘verblijf voor kinderen (korte duur)’ aangemaakt hebben, kunnen de
inzet ervan vanaf nu registreren in Binc.

4. Pleegzorgtoeslag
In situaties van combinatie pleegzorg met een andere voorziening, beschikt de uitbetaler niet altijd
over accurate informatie over de gegevens van de pleegzorger en de pleegzorgmodule
(perspectiefbiedend of -zoekend). Dit is zeker het geval bij nieuwe situaties van ‘zwaartepunt
elders’ aangezien de uitbetaler op dat moment via Binc geen melding krijgt van de
pleegzorgsituatie. Het gevolg hiervan is dat pleegzorgers bij perspectiefbiedende pleegzorg niet
altijd het 1/3de-deel van de pleegzorgtoeslag krijgen.
In afwachting van een meer structurele oplossing vragen we jullie om in die situaties en alleen met
het oog op het correct betalen van de pleegzorgtoeslag, via geëncrypteerde mail of via telefonisch
contact (gezien de privacy) de naam en het rijksregisternummer van de pleegzorger door te geven
aan de uitbetaler.
We creëren geen dubbele stroom van meldingen via deze communicatie. Dit is dus geen D227
document. Het is enkel een mededeling van de naam van de pleegzorger aan wie het 1/3de van de
pleegzorgtoeslag moet toekomen.

5. FAQ eYouth
Elke jongere in de jeugdhulp heeft recht op een dossier. Daarnaast worden ook in Binc gegevens
geregistreerd en soms ook gedeeld. Communicatie over wat er met gegevens gebeurt is ontzettend
belangrijk om het vertrouwen van minderjarigen en hun ouders te behouden. Daarvoor hebben
hulpverleners en jongeren nood aan overzichtelijke informatie.
Op de website jeugdhulp.be vind je een overzicht van de veelgestelde vragen (hier) over wat er
met gegevens van minderjarigen gebeurt binnen Opgroeien. Dat gaat dan zowel over BINC, als de
andere applicaties zoals Domino, Insisto, Crisis, … Met dit overzicht willen we hulpverleners
ondersteunen om de juiste informatie aan minderjarigen te kunnen meegeven. Hier kunnen
jongeren zelf terecht als ze vragen hebben.
Heb je nog een vraag, waar je het antwoord niet op terugvindt? Laat het ons weten op
eyouth@opgroeien.be of het gekende helpdeskadres voor Binc.

6. Webservices Binc via eYouth
De ontwikkeling van de webservice Binc wordt eind maart afgerond. We bieden op dat moment
vanop het platform e-Youth een stabiele interface aan voor externe toepassingen, waarlangs
gegevens over BINC-registraties en kwartaalrapportering automatisch kunnen worden
doorgegeven.
Wanneer de webservice eind maart beschikbaar is, zal er met elke afnemer een traject
uitgestippeld kunnen worden om van deze dienst gebruik te maken.
Contacteer e-Youth@opgroeien.be voor meer informatie.
Bij vragen of onduidelijkheden kan je zoals steeds terecht op onze website en bij Wederik De
Meersman, 0473 83 90 39, binc@opgroeien.be.
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