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Wat is cip.pleio? 
Cip.pleio is een besloten community-site, opgezet voor de ondersteuning van de samenwerking 
binnen het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. 
 
Medewerkers van overheidsbedrijven die geïnteresseerd zijn in het delen en ophalen van kennis en 
meewerken aan de opbouw van kennis binnen de CIP-samenwerking, kunnen zich aanmelden als 
deelnemer op de site. Aangezien de site een besloten karakter heeft, volgt er na aanmelding een 
procedure per mail voor toelating. 
 

Lid worden van cip.pleio 
Cip.pleio.nl is een deelsite binnen www.pleio.nl. Pleio is een samenwerkingsplatform voor (semi)-
overheidsmensen. Om toegang te krijgen tot cip.pleio is eerst een Pleio-account nodig. Ook mensen 
met een emailadres in een niet-overheidsdomein kunnen zo’n account aanvragen. Aanmelding (en 
acceptatie) via cip.pleio.nl  geeft automatisch ook toegang tot heel Pleio. 
 
Type cip.pleio.nl in de adresregel van de browser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klik op <Registreer> en vul dit scherm in 
 
De laatste twee velden zijn optioneel; voor niet-
overheidsmensen willen we in ieder geval ook 
<organisatie> weten. 
 
Dit is een eerste registratie; eenmaal CIP-lid kun je het 
profiel aanpassen. 
Toelating is meestal dezelfde dag geregeld, soms pas de 
dag daarop. Je ontvangt een bevestiging op het 
opgegeven emailadres. 
 

Enkele wetenswaardigheden 
De CIP deelsite kent open en besloten domeingroepen. Ook binnen besloten groepen kun je 
bestanden etc. beschikbaar stellen voor de hele cip-community, en het merendeel doet dat ook. 
Maar voor conceptversies 'under construction' is beslotenheid en optie. 
 
Bij alles wat je uploadt of anderszins communiceert op de site moet je zelf beslissen voor wie het 
toegankelijk is. Standaard voorzet is de domeingroep, maar dat is te overrulen, zoals al gezegd: 
bijvoorbeeld  voor de hele cip community, maar ook 'alleen voor jezelf' is mogelijk. Deze opties staan 

http://www.pleio.nl/
https://cip.pleio.nl/


 

Lid worden van cip.pleio v6 rb jul2015 Pagina 2 van 3 

 

onderaan de pagina en helaas vaak net buiten beeld. Ongeacht wat je kiest: op het publieke web 
komt het nooit. 
 
Met een goede invulling van je profiel (klik rechtsboven op jezelf) ben je beter vindbaar voor andere 
leden. Vooral je expertise(s) kunnen handig zijn voor mede Cippers, en een fotootje is altijd leuker 
dan een.grijs standaardhoofd. Het aanvullen van het profiel is niet verplicht.  
 
Ook kun je aangeven op welke berichten je allemaal standaard geabonneerd bent en hoe die je 
bereiken. Standaard staat alles 'aan' staat maar niet iedereen is daarvan gediend. Dit doe je eveneen 
via een klik op zelf rechtsboven; kies vervolggens vioor 'Instelligen' en 'Mijn instellingen'. 
 
Het CIP-kernteam houdt - los van de site - een eigen 'ledenlijst' bij waarin we je contactgegevens en 
(liefst ook) je functie noteren. Deze lijst dient hoofdzakelijk voor verzending van uitnodigingen en we 
delen die niet buiten het CIP kernteam 
 

Inloggen en uitloggen op de deelsite van CIP 
Na toekenning van je lidmaatschapsaanvraag voor de deelsite cip.pleio, kun je inloggen op deze site. 
De officiële URL van de deelsite is https://cip.pleio.nl/. Als je hier <www> voor zet dan volgt een 
certificaatmelding. Dat is een bekend foutje en kun je negeren, mocht het zich voordoen.  
Tip: de meeste browsers accepteren "cip.pleio.nl" als voldoende adressering. Dan doet de melding 
zich niet voor. Uitloggen doe je in het pulldown menu bij je naam, rechtsboven in het scherm. 
 

Lid worden van een Domeingroep op cip.pleio 
Onder <Groepen> in de blauwe 
menubalk vind je alle voor jou 
toegankelijke domeingroepen en 
"Praco's"(Practitioners Community) 
 
Sommige staan open voor alle Cip-
pers, andere zijn 'besloten'. Je 
wordt eenvoudig lid door te klikken 
op <Lidmaatschap aanvragen>. 
Wanneer de groepsbeheerder 
heeft gefiatteerd ontvang je ook 
hiervan een email bericht. 
 

Profiel aanpassen 
Graag wil ik je wijzen op een 
krachtig instrument dat door 
iedereen te gebruiken is die 
toegang heeft op cip.pleio.  
 
Het betreft de bereikbaarheid van specialismen in het netwerk. Het staat nog in de kinderschoenen, 
maar zo’n 90 mensen hebben na een eerste oproep in hun persoonlijke pleio-profiel in de rubriek ‘Ik 
wil delen’ aangegeven waarover ze kennis kunnen/willen delen. Mocht je dus behoefte hebben aan 
sparren over een bepaald thema of hulp willen inroepen, dan kun je collega’s vinden door met 
kernwoorden te zoeken.  
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Dat doe je door… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… rechts in de bovenbalk in het uitklapmenu ‘Gebruikers’ te selecteren en in het zoekvenster een 
term in te toetsen. Cip.pleio-leden die dit woord of deel ervan hebben opgegeven worden vervolgens 
getoond. Ook de rubriek "ik heb interesse in" wordt hiermee geraakt, en dat kan nuttige lotgenoten 
opleveren. 
TIP: Probeer de zoekterm(en) daarna ook eens in de rubriek "Documenten". 
 
Die termen hebben we niet gestandaardiseerd. Soms moet je dus even verschillende termen 
proberen. We werken nog aan een overzicht. 
 
Dit werkt beter naar mate meer Cippers hun profiel met deze gegevens aanvullen. Van harte 
aanbevolen dus! 
 
 


