
 

Highlights die helpen om snel thuis te raken op 

CIP.Pleio.nl 
Deze korte handleiding is bedoeld om snel aan de slag te kunnen op CIP.Pleio.nl. 

Hoofdpagina 

Wij hebben gekozen om 3 nieuwsberichten te laten zien (bovenaan de hoofdpagina). In de romp 

van de hoofdpagina vind je de agenda, de laatste bijdragen aan discussies, de fora en de hoofd- 

communities. Via de blauwe menubalk krijg je toegang tot alle groepen en functies van cip.pleio.nl. 

Menu 

 

In menu hebben we gekozen voor de volgende opties: 

 CIP logo: dit brengt je terug naar de hoofdpagina. 

 Nieuws: hier staan alle gepubliceerde nieuwsitems en agenda-items.  

 Fora: dezelfde onderwerpen die rechts op de hoofdpagina staan. 

 Groepen: de CIP communities, werkgroepen, serieus games en workshops. 

 Over CIP: algemene info voor nieuwe leden. 

 IP Zorg: een groep  speciaal voor de Stichting IP Zorg. Deze stichting gaat naar het model 

van CIP werken in de zorg sector. 

 Filesender: te gebruiken voor het verzenden van grote bestanden (NB de ontvanger hoeft 

niet op cip.pleio aangesloten te zijn om te kunnen ontvangen). 

 Beheer (alleen voor beheerders). 

 Zoekvenster voor het zoeken met trefwoorden. 

Zoeken naar personen, bestanden, discussies 

In het zoekvenster, rechtsboven kun je zoeken met trefwoorden (persoonsnamen, vaktermen, 

documentnamen, etc.) Je krijgt dan een resultaatscherm, waarop je het zoekresultaat kunt 

verfijnen bijv. naar personen, of bestanden. De mogelijkheden tot verfijning zijn afhankelijk van 

het resultaat van de oorspronkelijke zoekvraag.   

Ieder lid van cip.pleio heeft zijn interesses en/of kennisgebieden ingevuld. Zoeken op een vak-

begrip levert vaak meerdere personen op met wie men in contact kan treden. 

Fora 

Fora zijn specifieke groepen, ingericht om discussies mogelijk te maken. Iedereen op cip-pleio.nl is 

automatisch lid, en kan kennis nemen van discussies en daaraan meedoen/bijdragen. 

Groepen 

Van de meeste groepen kun je lid worden door op de desbetreffende knop te klikken. Lid zijn van 

een community betekent dat je signalen krijgt van activiteiten in de community in de 

verzamelberichten. Daarnaast word je uitgenodigd voor PraCo-bijeenkomsten van de community. 

Voor alle Communities binnen het CIP-netwerk vind je een groep in het menu. Binnen communities 

kunnen verschillende subcommunities bestaan. De meest voorkomende zijn domeingroepen en 

Practitioner Communities (PraCo’s). Subcommunities hebben eigen mappen binnen de community. 

Iedereen die aangesloten is op de community heeft toegang tot al deze mappen. 

Op de hoofdpagina van de groep geeft een extra menubalk de verdere verdieping weer. Meestal 

zijn dat bestanden en discussies. Hier kun je bestanden plaatsen, downloaden en aan discussies 

meedoen.  



Werkgroepen 

Binnen communities worden soms werkgroepen gevormd, bijvoorbeeld om producten tot stand te 

brengen. Deze werkgroepen vind je in de menubalk bij Groepen. Ze staan als aparte groepen 

vermeld onder de community waartoe ze behoren. Lid worden van een werkgroep doe je als je 

actief wilt bijdragen om samen een product, handreiking etc. te maken. 

Dagelijkse signaalberichten 

Acties op cip.pleio.nl worden gesignaleerd in gemailde updates. Dat gebeurt maximaal drie keer 

per dag. Alle acties van groepen waarvan je lid bent (fora, communities, werkgroepen) vind je in 

deze mails gegroepeerd  terug. Vaak zitten er interessante dingen bij, nuttige documenten, vragen 

of tips in fora, etc. De fora zijn bedoeld om elkaar te helpen, op de hoogte te houden, meningen of 

advies te vragen. Jouw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Als je door de dag heen ingelogd blijft op cip.pleio en af en toe eens kijkt, zie je op de hoofdpagina 

ook real-time wat er langs komt aan discussies, vragen, plaatsingen van materialen etc. 
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