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Jaarkalender Intergrip Naar de juiste plek (JIKP)  
 
Goed nieuws, de jaarkalenders zijn klaar! Deze kalender is specifiek gemaakt voor jouw rol in Intergrip en helpt jou 
om je acties in Intergrip Naar de juiste plek (JIKP) goed te kunnen uitvoeren. Zo weet je precies wanneer welke actie 
uitgevoerd wordt en waar je de aandacht op kunt vestigen. In de bijlage kun je deze kalender vinden voor de rol 
PrO/VSO en voor de rol Entree. 
 
Voor een paar specifieke aanpassingen binnen het gebruik, neemt Bernadette, waar nodig, de komende tijd contact 
op met de betreffende scholen op. 

 
Zie hieronder een viertal acties die belangrijk zijn voor de komende periode. 
 
1. Jongeren toevoegen 
De meeste scholen hebben dit schooljaar de nieuwe leerlingen ingeladen, top! Voor degenen die de nieuwe jongeren 
nog moeten toevoegen, willen wij vragen om dit echt zo spoedig mogelijk te doen. Dit is van groot belang in de 
monitoring van de jongeren. 
 
Klik hier om te zien hoe je jongeren kunt toevoegen:  
- Jongeren via lijst toevoegen 

- Jongeren handmatig toevoegen 
  
2. Uitstroomperspectieven toevoegen 
Nadat alle jongeren zijn toegevoegd, kun je de uitstroomperspectieven toevoegen in het systeem. Zo hebben wij goed 
in beeld naar welke richting de jongeren lijken te gaan uitstromen. De doelstelling is om eind november aan alle 
jongeren een uitstroomperspectief toe te voegen in Intergrip.  
 
Momenteel zien wij dat bij ongeveer 13% van de jongeren geen uitstroomperspectief is toegevoegd. Goed om een 
check te doen voor je eigen jongeren en waar het uitstroomperspectief ontbreekt deze toe te voegen in Intergrip. 

 
Klik hier om te zien hoe je een uitstroomperspectief aan een jongere toevoegt: 

- Uitstroomperspectief toevoegen  
 
3. Details van uitstroomperspectieven vullen & Status bijwerken 
Als de uitstroomperspectieven zijn toegevoegd, is het belangrijk dat de details van de uitstroomperspectieven worden 
gevuld (indien bekend). Hier vul je onder andere de gegevens in over de organisatie waar de jongere naartoe gaat, 
gegevens over het contract en indien van toepassing met een gevuld Dossier Arbeid Dagbesteding. Dit zorgt ervoor 
dat de jongere warm overgedragen wordt. 
 
Tevens is het belangrijk om de status bij te werken als de jongere definitief een plek heeft voor arbeid of 
dagbesteding. 
 
Klik hier om te zien hoe je de details van een uitstroomperspectief kunt vullen en de status kunt bijwerken: 

- Details van uitstroomperspectief vullen en status bijwerken 
 
4. Samenwerkingen aanvragen met werkbedrijven (Arbeid) en generalisten (Dagbesteding) 
Er zijn verschillende ketenpartners aangesloten om te helpen bij de doorstroom richting arbeid en dagbesteding. Via 
het systeem kun je de samenwerkingen aanvragen met deze partners. 
 
Klik hier om te zien hoe je de samenwerking aanvraagt met werkbedrijven en generalisten: 

- Samenwerking aanvragen 
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Systeem en (online) hulp 

- Mochten er voor nu vragen zijn over het gebruik van het systeem Intergrip, dan staat de helpdesk van Intergrip 
klaar voor het bieden van hulp: helpdesk@intergrip.nl 

 
Daarbij is in het systeem een online hulp: rechts onderin elke pagina in het 
systeem staat een oranje button met een vraagteken. Via deze button kunnen 
vragen worden ingegeven en volgt direct – in het systeem - antwoord. Er is ook 
een openbare online hulp voor diverse “Frequently Asked Questions”. 

 
  
Dank voor jullie bijdrage. Veel succes de komende tijd!  
 
Mede namens Bernadette Bartelings, Regio Coördinator Overstap VSO PrO Entree – Eindhoven Kempenland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart van den Berge 
 
b.vandenberge@intergrip.nl 
0318 - 86 00 52 
06 - 21 65 50 80 
 
Dit bericht is bestemd voor gebruikers met de rol PrO/VSO/Entree in de module Naar de Juiste Plek (GRIP JiKP) 
in regio 37 Zuidoost-Brabant 
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