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Beste Intergrip gebruiker,  

 

Voor u ligt de handleiding voor GRIP JIKP, rol: Dagbesteding. In deze handleiding wordt het 

gehele proces in GRIP JIKP beschreven voor deze rol. Daarnaast wordt de werking van de 

individuele functionaliteiten nader toegelicht.   

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op: http://helpdesk.intergrip.nl/. Hier vindt u 

antwoorden op veelgestelde vragen. Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met onze helpdesk. 

 

Wij wensen u veel succes met het gebruik van Intergrip!  

 

Het Intergrip Team 

helpdesk@intergrip.nl 

0318-860052 

  

http://helpdesk.intergrip.nl/
mailto:helpdesk@intergrip.nl
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1. Inloggen 
 

1.1 GRIP JIKP account 

Om in te loggen in GRIP JIKP heeft u een GRIP JIKP account nodig. Elke organisatie in GRIP JIKP 

heeft een beheerder die accounts kan toevoegen. Indien u nog geen account heeft, neem dan 

contact op met de GRIP JIKP beheerder van uw organisatie.  

 

Log vervolgens in met uw gegevens.  

 
 

1.2 Wachtwoord vergeten?  

Dan kan er door middel van de ‘wachtwoord vergeten?’ knop een wachtwoord resetmail worden 

aangevraagd. Geef het e-mailadres op dat bij Intergrip bekend is en klik vervolgens op de knop 

‘versturen’. U ontvangt vervolgens een e-mail met een link om uw wachtwoord aan te passen. 

 
 

1.3 Tweestapsverificatie instellen 

Tweestapsverificatie is een extra beveiligingscontrole voor het inloggen met uw 

accountgegevens. Wanneer u voor het eerst inlogt, stelt u de tweestapsverificatie in.  
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Let op: Deze verificatie kan slechts één keer ingesteld worden. Door op de button ‘Instellen’ te 

klikken gaat u aan de slag met het instellen van deze extra beveiligingscontrole. Heeft u 

problemen met inloggen? Neem dan contact op met de Helpdesk. 
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2. Dashboard 
 

Wanneer u ingelogd bent komt u terecht in het dashboard. Hier wordt onder andere informatie 

getoond over het aantal schoolgaande en uitgeschreven jongeren, openstaande 

samenwerkingen en het aantal jongeren met arbeidspotentieel. 

 
 

Wanneer u klikt op ‘Bekijk Overzicht’ wordt u vanuit het dashboard doorgelinkt naar het 

‘Schoolgaand’ of ‘Uitgeschreven’ overzicht. Hier zijn dan ook direct de juiste filters ingesteld. Op 

die manier weet u om welke jongeren het gaat.   
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3. Schoolgaand 
 

Onder het menu ‘Schoolgaand’ vindt u de overzichten ‘Te behandelen jongeren’ en ‘Alle jongeren’ 

terug. Wanneer u naar het kopje ‘Schoolgaand’ gaat komt u direct terecht in het overzicht ‘Alle 

jongeren’. Deze twee overzichten worden hieronder nader toegelicht.  

 
 

3.1 Alle jongeren 

Onder het menu-item ‘Alle jongeren’ vindt u alle schoolgaande jongeren woonachtig binnen de 

aan u gekoppelde gemeente(n) terug met het uitstroomperspectief ‘Dagbesteding’. 

 
Tip: Gebruik de filters om snel de informatie te vinden die u nodig heeft. 

 

3.2 Te behandelen jongeren 

In het overzicht ‘Te behandelen jongeren’ ziet u de jongeren staan waarvoor de scholen met u 

een samenwerking hebben aangevraagd.  

 
 

De samenwerking staat nog open en moet nog opgepakt worden. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd 

hoe de samenwerking kan worden opgepakt in GRIP JIKP. 

 



 

 

9 Handleiding GRIP JIKP – Intergrip B.V. 

 

4. Acties Dagbesteding 
 

In dit hoofdstuk vindt u terug welke acties u als ketenpartner ‘Dagbesteding’ kunt doen in GRIP 

JIKP, bijvoorbeeld het toevoegen van contactpersonen en het oppakken van samenwerkingen. De 

acties in hoofdstuk 4 zijn uitsluitend van toepassing op schoolgaande jongeren. 

 

4.1 Contactpersonen toevoegen (samenwerking oppakken) 

Alleen voor jongeren waarvoor een samenwerking is aangevraagd, hoeft u een contactpersoon 

toe te voegen. Het koppelen van een contactpersoon aan een jongere staat namelijk in GRIP JIKP 

gelijk aan het oppakken van de samenwerking. Na het toevoegen van een jongere kan de school 

ook uw contactgegevens zien en eenvoudig met u in contact komen. 

 

Klik op het ‘+’ teken onder het kopje ‘Contactpersonen’ om een contactpersoon toe te voegen. 

 
 

Selecteer vervolgens een contactpersoon en klik op ‘Opslaan’. 

 
 

De contactpersoon is succesvol toegevoegd en de samenwerking is opgepakt. Merk op dat de 

jongere is verdwenen uit het overzicht van ‘Te behandelen jongeren’. De jongere is nog wel 

zichtbaar in het overzicht van ‘Alle jongeren’.  
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4.2 Details toevoegen van uitstroomperspectief 

Vanuit uw rol is het mogelijk om de details van uitstroomperspectief dagbesteding toe te voegen 

in GRIP JIKP. Dit doet u door op het volgende symbool te klikken onder het kopje ‘Acties’: 

 
 

Vul de details in en klik op ‘Volgende’: 

 
 

Sla vervolgens de gegevens op. De details van het uitstroomperspectief zijn succesvol gewijzigd. 

 

4.3 Status wijzigen van uitstroomperspectief 

Na het toevoegen van de details van het uitstroomperspectief kunt u de status wijzigen. De 

status wijzigen kan door te klikken op het volgende symbool onder het kopje ‘Acties’: 

 
 

Als een jongere definitief is geplaatst binnen ‘Dagbesteding’, dan past u de status aan naar 

‘Definitief dagbesteding’. 

 

4.4 Samenwerking annuleren 

Voor jongeren met het uitstroomperspectief dagbesteding kunt u de aangevraagde 

samenwerking annuleren in GRIP JIKP.  

 

Een samenwerking annuleren kan door te klikken op het volgende symbool onder het kopje 

‘Acties’: 

 
Tenslotte annuleert u de samenwerking.  
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5. Detailinformatie jongere bekijken 
 

In dit hoofdstuk vindt u terug hoe u de detailinformatie van jongeren kunt bekijken en wijzigen. 

De overzichten van persoonsgegevens, contactpersonen, huidig uitstroomperspectief en de 

tijdlijn van de jongere worden nader toegelicht. U kunt de detailpagina van een jongere 

raadplegen door te klikken op het symbool met het vergrootglas: 

 
 

5.1 Persoonsgegevens 

In het eerste overzicht vindt u de persoonsgegevens.  

 
 

5.2 Contactpersonen 

In dit overzicht kunt u de contactpersonen en informatie zien van degenen die zijn toegevoegd 

aan deze jongere: 

 
 

U vindt hier informatie over de organisatie, functie, telefoonnummer, e-mailadres en de rollen 

van de gekoppelde contactpersonen. 
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5.3 Huidig uitstroomperspectief 

Hier kunt u de toegevoegde details van het uitstroomperspectief bekijken: 

 
 

5.4 Tijdlijn 

En tenslotte vindt u in de tijdlijn de informatie over de jongere in relatie tot mutaties in de 

uitstroomperspectieven. Zo kunt u zien of een jongere altijd op uitstroomperspectief onderwijs 

heeft gestaan of bijvoorbeeld is gewisseld naar arbeid. 
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6. Uitgeschreven 
 

In dit hoofdstuk wordt het menu ‘Uitgeschreven’ nader toegelicht. Eerst worden de overzichten 

‘Alle jongeren’ en ‘Te behandelen jongeren’ behandeld. Vervolgens worden de acties uitgelegd die 

mogelijk zijn vanuit deze overzichten. 

 

6.1 Alle jongeren 

Onder het menu-item ‘Alle jongeren’ vindt u alle schoolgaande jongeren woonachtig binnen de 

aan u gekoppelde gemeente(n) terug met het profiel ‘Dagbesteding’. Op het moment dat een 

jongere is uitgeschreven verandert de naam uitstroomperspectief naar profiel. 

 
Tip: Gebruik de filters om snel de informatie te vinden die u nodig heeft. 

 

6.2 Te behandelen jongeren 

In het overzicht ‘Te behandelen jongeren’ ziet u de jongeren die nog uw extra aandacht nodig 

hebben in GRIP JIKP. 

 

Een jongere staat in het ‘Te behandelen jongeren’ overzicht als: 

1. De details van dit uitstroomperspectief nog niet zijn ingevuld; 

2. De status nog niet is aangepast naar: 

Dagbesteding → Definitief dagbesteding. 

 

Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan verdwijnt de jongere uit dit overzicht 

en is alleen nog zichtbaar in het overzicht van ‘Alle jongeren’. 
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6.3 Acties 

Hieronder vindt u terug welke acties u als ketenpartner ‘Dagbesteding’ kunt doen in GRIP JIKP 

voor uitgeschreven jongeren. 

 

6.3.1 Toevoegen en wijzigen contactpersonen 

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een contactpersoon kunt toevoegen en wijzigen in het overzicht 

van uitgeschreven jongeren. 

 

Toevoegen contactpersoon 

Klik op het ‘+’ teken onder het kopje ‘Contactpersonen’ om een contactpersoon toe te voegen. 

 
 

Selecteer vervolgens een contactpersoon en klik op ‘Opslaan’. De contactpersoon is succesvol 

toegevoegd. 

 
 

Wijzigen contactpersoon 

Als u een contactpersoon wilt wijzigen, klik dan op de naam van de contactpersoon. 

 
Vervolgens klikt u op ‘Contactpersoon wijzigen’. Wijzig tenslotte de contactpersoon en klik op 

‘Opslaan’. De contactpersoon is nu gewijzigd. 

 
 

6.3.2 Bekijken en wijzigen van details profiel 

Vanuit uw rol is het mogelijk om de details van het profiel dagbesteding te bekijken en wijzigen in 

GRIP JIKP. Dit doet u door op het volgende symbool te klikken onder het kopje ‘Acties’: 

 
 

Bekijk of wijzig de details en klik op ‘Opslaan’. 
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De details van het profiel zijn nu gewijzigd. 

 
 

6.3.3 Wijzigen status profiel 

De status wijzigen kan door te klikken op het volgende symbool onder het kopje ‘Acties’: 

 
 

Als een jongere definitief is geplaatst binnen ‘Dagbesteding’, dan past u de status aan naar 

‘Definitief dagbesteding’. 

 

Let op: Als u de status wijzigt naar ‘Definitief dagbesteding’ in het overzicht ‘Te behandelen 

jongeren’, dan verdwijnt de jongere uit uw overzicht. U kunt de jongere terugvinden in het 

overzicht van ‘Alle jongeren’. 

 

6.3.4 Wijzigen profiel 

Hieronder wordt beschreven hoe u een profiel van een jongere kunt wijzigen. Klik op de knop ‘+’ 

om het profiel van een jongere te wijzigen. 

 

 
 

Let op: Om een profiel te wijzigen moet u eerst de einddatum van het profiel worden ingevuld. 
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Als de einddatum is ingevuld, kunt u het profiel wijzigen. U heeft daarbij de volgende opties: 

 
 

Let op: Wanneer u de jongere voorziet van een ander profiel dan ‘Dagbesteding’ dan verdwijnt 

de jongere uit uw overzicht in GRIP JIKP. U kunt de jongere niet meer terugvinden en 

aanpassingen doorvoeren. 

 

Vanuit uw rol heeft u ook de mogelijkheid om de jongere terug te zetten naar de school van 

herkomst. Door op te knop ‘Terug naar school van herkomst’ te klikken wordt de jongere 

teruggezet naar de school.  

 

6.3.5 Toevoegen trajecten 

Als een jongere een traject volgt (los van de profielen) bijvoorbeeld een inburgeringstraject of 

een ZZP-traject dan kunt u dit in het systeem toevoegen. 

 

In de overzichten van ‘Te behandelen jongeren’ en ‘Alle jongeren’ kunt u een traject toevoegen via 

de volgende knop: 

 
Vervolgens selecteert u het traject met een start- en einddatum. 

 
 

Het traject is succesvol toegevoegd. Deze informatie is ook relevant voor de andere 

ketenpartners tijdens het monitoren van de jongeren. 

 

6.3.6 Bekijken detailpagina jongere 

Het bekijken van de detailpagina van een jongere in het overzicht van uitgeschreven jongeren 

werkt hetzelfde als voor schoolgaande jongeren. Door middel van het symbool met het 

vergrootglas aan de rechterzijde van het overzicht kunt u de detailinformatie bekijken en wijzigen 

van de jongere. In hoofdstuk 5 is de werking van deze functionaliteit uitgebreid beschreven. 
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7. Algemeen 
 

Als laatste onderdeel ziet u het menu-item ‘Algemeen’. Hier vindt u drie submenu’s terug: 

• Gebruikers (wordt alleen getoond aan de beheerder van uw organisatie); 

• Contactgegevens; 

• Handleidingen. 

 

7.1 Gebruikers 

Onder het onderdeel ‘Gebruikers’ worden alle gebruikers getoond die in GRIP JIKP aan dezelfde 

organisatie gekoppeld zijn. Hier vindt u de namen, e-mailadressen en functies terug van deze 

gebruikers. Ook wordt getoond of een gebruiker een beheerder is.  

 

 
 

Wanneer u zelf een beheerdersrol heeft, heeft u aan de rechterzijde de mogelijkheid een 

gebruiker te bewerken. Door op het ‘potloodje’ te klikken kunt u een account bewerken. Ook 

heeft u via deze wijzigingsmogelijkheid de optie om rollen toe te kennen of te verwijderen. 

 

 
 

Als beheerder kunt u ook een gebruiker toevoegen aan uw organisatie. Door op de knop 

‘+toevoegen’ te klikken onderaan deze pagina wordt de optie geopend. Alle velden met een 

sterretje zijn verplicht in te vullen. 
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7.2 Contactgegevens 

Hieronder vindt u alle contactgegevens terug binnen uw regio. Zo ziet u onder het kopje 

‘Gemeenten’ per uitstroomperspectief terug wie uw contactpersonen zijn.  

 

Door onder het uitstroomperspectief te klikken op het aantal contactpersonen (dit wordt in het 

oranje weergegeven) wordt het overzicht met alle contactpersonen geopend. 

 
 

Onder ‘Scholen’ worden de contactpersonen van de scholen binnen uw regio getoond en ook 

hier vindt u de naam, het e-mailadres en mobiele telefoonnummer van deze contactpersoon 

terug. 

 

7.3 Documenten 

In het overzicht van ‘Documenten’ vindt u alle handleidingen en andere documenten die binnen 

GRIP JIKP zijn klaargezet. Door aan de rechterzijde van de pagina te klikken op ‘Download’ wordt 

er een download geëxporteerd waar u vervolgens de handleiding in PDF-variant kunt bekijken. 
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8. Instellingen 
 

Vanuit dit overzicht heeft u de mogelijkheid om voorkeursinstellingen aan te vinken. Zo heeft u 

de mogelijkheid om in te stellen of u direct wilt starten met het monitoren van uw jongeren die 

zijn uitgestroomd naar arbeid, dagbesteding of onderwijs. 

 

Verder kunt u hier de instellingen voor de notificaties beheren.  

 
 


