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Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 

Op dinsdag 26 mei 2020 is een nieuwe Binc-release gepland, waardoor Binc die dag van 8u tot 13u 
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. Kleine wijzigingen 

 De link ‘overzicht jeugdhulphistoriek’ in het dossierscherm bevat nu alle beslissingen die 
we via eYouth in Insisto kunnen raadplegen. Op termijn willen we deze gegevens gebruiken 
om (semi)-automatisch nieuwe beslissingen aan te maken in Binc. 

 In Binc-HCA werden enkele parameters in het luik ‘leefsituatie’ aangepast zodat dit weer 
gelijkloopt met Binc. 
Parket en gemeenschapsinstellingen werden geschrapt als verwijzer voor de afhandeling 
gemeenschapsdienst. 

 Bij de export van de bezettingspercentages naar Excel, is nu een extra tabblad voorzien 
waar de gebruikte tellers en noemers geraadpleegd kunnen worden. Dit maakt controle 
van de percentages een stuk gemakkelijker. 
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 Wanneer de module begeleiding in een kleinschalige wooneenheid wordt geselecteerd in 
een schakeling, kan nu worden aangeduid dat het zwaartepunt verblijf elders ligt.  

 

2. Delen van documenten 

 Bij het delen van documenten via Binc werden documenten waarvan de bewaartermijn 
'delen tot' was verstreken niet correct verwijderd. Dit zal vanaf nu wel gebeuren. Wegens 
het grote aantal documenten dat al werd gedeeld, zal het een aantal nachten duren voor 
alle gedeelde documenten met einddatum in het verleden zijn verwijderd.  
Daarnaast werd ook een activiteitenlog toegevoegd  voor niet-persoonsgebonden 
documenten die verzonden worden van op het hoofdscherm (noot: het blijft wel de 
bedoeling om persoonsgebonden documenten te verzenden vanuit het cliënt-dossier: zie 
de checklist voor alle richtlijnen).  
Ook de problemen met de oude e-mailadressen van sommige consulenten zijn van de 
baan. 

 De HCA-diensten kunnen vanaf nu persoonsgebonden documenten delen met en 
ontvangen van alle gebruikers van Domino/Binc.  
Hoe je dat doet, lees je in de bijgewerkte handleiding in de toepassing en op 
kennisplein.be.  

 

3. Kinderbijslag pleegzorg 

Vanaf de nieuwe release zal de info uit nieuwe Binc-schakelingen ook voor pleegzorgdiensten 
gebruikt worden voor het automatisch verzenden van D227 formulieren naar de uitbetalers van de 
kinderbijslag.  
De pleegzorgdiensten ontvangen hierover nog een gedetailleerde toelichting. 

 

4. Verouderd besturingssysteem en browser niet meer ondersteund 

Een aantal voorzieningen werkt nog met computers die draaien op Windows 7, met Internet 
Explorer 7. Daardoor werkt de toepassing niet altijd meer zoals het hoort. Bovendien worden deze 
toepassingen niet meer ondersteund door Windows en zijn ze dus niet meer veilig. Updaten of 
overstappen op een andere browser is dus de boodschap.  

 

5. Gebruikersgroep IT 

Er bestaat al geruime tijd een vraag bij voorzieningen naar webservices met BINC waarbij zowel het 
aanmaken van een dossier als het updaten ervan mogelijk is vanuit het eigen elektronisch 
dossiersysteem. De doelstelling van deze webservices is om dubbel werk bij voorzieningen zoveel 
mogelijk te vermijden.  

In 2020 werd budget vrijgemaakt binnen Opgroeien om op het platform van e-Youth vorm te geven 
aan deze service.  

We stellen onze plannen graag aan u voor op 24 juni (14u00 – 16u30). Dan gaan we graag in op 
volgende thema’s:  

- E-Youth als project (korte opfrissing met stand van zaken) 
- Schematische voorstelling van de webservices in het ecosysteem van e-Youth 



- Technische vereisten voor het gebruik van de webservices 
- Dialoog met de deelnemers:  

o Kunnen we met de webservices zoals ze nu worden opgevat de doelstelling om 
dubbele registratie weg te snoeien bereiken? 

o Welke minimale criteria en functionaliteiten zijn noodzakelijk om deze webservices 
relevant en zinvol te maken. Is er dan engagement en commitment van 
voorzieningen om hierin mee te investeren zodat ze gebruikt worden? 

- Tijdspad en concrete stappen 

We nodigen u dus al graag uit op deze Binc-dag en hopen dat u samen met uw IT-leverancier 
interesse hebt om deel te nemen. Inschrijven kan via deze link. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden kan je zoals steeds terecht op www.kennisplein.be (thema Binc) en 
bij Wederik De Meersman, 0473 83 90 39, binc@opgroeien.be. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
David Debrouwere 
 
Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid jeugdhulp 
Agentschap Opgroeien 
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