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Introductie CIP.PLEIO 



Toegang tot de groepen 

 

              Filesender: een veiliger alternatief voor WeTransfer 

 

            Zoeken van bestanden en andere info op 

             trefwoorden 
   

Stel een vraag aan 
het netwerk, en de 

vraag wordt 
beantwoord. 

Benader het gehele 

netwerk met vragen, 

discussies en korte 

berichten (Tweio’s). 

Zoek specialisten; 

vind collega’s door 

te zoeken met 

trefwoorden. CIP-agenda waarin de 

komende bijeenkomsten 

zijn weergegeven  

NB. Trefwoorden kunnen namen zijn,  teksten, 
kennisitems, etc. Ze zijn niet genormaliseerd. Soms moet 
je het dus een proberen met verschillende trefwoorden. 



Cip.pleio is ingedeeld in groepen langs de as van thema’s. Je vindt 

ze in de blauwe menubalk. Die groepen worden gebruikt om stukken 

beschikbaar te stellen die bij de desbetreffende thema’s horen. 

Van de meeste groepen kun je lid worden. Je ziet in die gevallen een 

button ‘Lid worden’.  Zodra je lid bent van een groep, krijg je signalen in 

de mail op het moment dat er nieuwe informatie wordt geplaatst (z.g. 

Wire-berichten). 

Specifiek voor de PraCo-groepen en voor de Groep Community 

Privacybescherming, geldt dat je ook uitnodigingen krijgt voor de 

PraCo-bijeenkomsten, als je lid bent. 

Groepen 

en mappen 
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Groepen en mappen 

Binnen groepen zijn er weer mappen waarin allerlei materiaal te vinden is. Sommige 

mappen kun je alleen openen als je lid wordt van de groep. Andere zijn open voor 

ieder cip.pleio-lid. 

Van de meeste groepen kun je lid worden. Je ziet in die gevallen de button         

Zodra je lid bent van een groep, krijg je signalen in de mail op het moment dat er 

nieuwe informatie wordt geplaatst (z.g. Wire-berichten). 

Voorbeeld geen lid van 
Domeingroep awareness 

Voorbeeld 
wel lid van 
zelfde groep 



https://cip.pleio.nl/ 

De Websites 

www.cip-overheid.nl 
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