
1.1 Installeren van de GO. vergaderen app - iPad 
De app kunt u installeren door op uw iPad naar de openbare Apple AppStore. 

 
 

Afbeelding 1: icoon voor de Apple AppStore applicatie 

 
Zoek in deze applicatie de gewenste GO. vergaderen app op en installeer deze. 

 
1.2 Installeren van een update 
Wanneer er een nieuwe versie van de GO. vergaderen app - iPad beschikbaar is dan kunt u 

deze installeren via de AppStore. Ga naar de tab ‘updates’ en installeer de update van deze 

applicatie als deze beschikbaar is. 

 

2.1 Organisatie keuzescherm 
 

Wanneer u de app voor het eerst opstart, krijgt u het organisatie keuzescherm te zien. 

 Zoek en selecteer uw eigen organisatie. 

 Log in met uw e-mailadres en wachtwoord. 

 Deze organisatie wordt vervolgens onthouden. Dit betekent dat als u de app afsluit 

en later weer opstart, u direct inlogt bij de laatst geselecteerde organisatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt op een later moment eenvoudig een andere organisatie raadplegen door middel van 

de organisatie knop links bovenin de app.  



 

 
 

2.2 Account koppelen 
Hierboven ziet u de weergave die een ongekoppelde gebruiker ziet (rechtsboven in te zien doordat de 
knop ‘Account koppelen’ zichtbaar is). Aangezien u voor uw organisatie(s) een account heeft gekregen, 
kunt u inloggen op de organisatie(s) waar u lid van bent met de bij de organisatie bekende inlog gegevens 
op basis van e-mailadres en het door u ingestelde wachtwoord. U logt in door op de knop ‘Account 
koppelen’ te klikken en hier uw e-mailadres en wachtwoord in te geven. Na het succesvol inloggen 
veranderd de knop ‘Account koppelen’ naar een tandwiel icoon. Dit geeft aan dat u succesvol gekoppeld 
bent met uw account aan de organisatie. 
 

2.3 Gekozen organisatie controleren en uitgebreide handleiding 
Nadat u gekoppeld bent ziet u zowel de openbare als de besloten informatie waar u recht op heeft. Mocht 
u hier onderdelen missen, neem dan contact op met uw griffie. Zij kunnen voor u de rechten nakijken en 
waar nodig aanpassen. Rechtsbovenin staat het ‘ i ‘ icoon voor extra informatie. Wanneer u hier op klikt, 
ziet u de Organisatie waar u ingelogd bent en (alleen voor ingelogde gebruikers) u vindt hier ook de 
uitgebreide handleiding van de app in PDF. Tot slot staat onderaan dit scherm het versienummer van de 
geïnstalleerde app. Wanneer u problemen ondervindt met de app, controleert u dan eerst het 
versienummer van de geïnstalleerde app en check de Apple AppStore of er toevallig een nieuwe versie 
klaar staat om te downloaden. Voor een goede werking van de app is het van belang dat u altijd de 
nieuwste versie heeft geïnstalleerd. Neem anders contact op met uw organisatie voor aanvullende hulp. 
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3.1 Kalender 

Afbeelding: kalender 

 
Op deze pagina wordt een maandkalender getoond met daarin gegevens over 

vergaderingen, mijn vergaderingen (€) en evenementen (€). Er kan door de maanden 

worden genavigeerd aan de hand van de keuzelijsten getoond bij (1). Navigatie kan op basis 

van jaar en maand. De knop “vandaag” navigeert terug naar de kalender van de huidige 

maand en toont in de rechter kolom (2) alle vergaderingen van de huidige maand. 

 
  



3.2 Swipe navigatie 

De maandkalender (3) in de linker kolom ondersteunt swipe-functionaliteit. Door over de 

kalender te swipen (vegen) van links naar rechts wordt de vorige maand getoond. Van 

rechts naar links de volgende maand. 

5.1.1. Vergadering / evenement openen 

In de kalender kiest u de gewenste dag of u maakt gebruik van de “vandaag” knop. 

Vergaderingen in de rechter kolom kunnen worden geopend door erop te tikken. 

 
Als er op een vergadering wordt getikt zal deze worden geopend en wordt de agenda van 

deze vergadering weergegeven. Een eventueel evenement wordt geopend in een venster 

dat over de huidige weergave heen ligt.  

 
Komende vergaderingen worden met een gekleurd bolletje weergegeven. Vergaderingen die 

zijn geweest zijn grijs van kleur. 

 
Het getal in het grijze of gekleurde bolletje geeft het aantal vergaderingen en evenementen 

op de betreffende datum weer. 

 

Afbeelding: komende vergadering 

 
Een evenement wordt gekenmerkt door het kleine kalender-icoontje en een vergadering 

wordt gekenmerkt door het kleine pagina-icoontje. De eigen, via GO. mijn vergaderingen, 

aangemaakte vergaderingen hebben een groen icoontje. 

 

Afbeelding: evenement Afbeelding: vergadering 

 

Afbeelding: vergadering uit de module GO. mijn vergaderingen 



3.3 Vergadering weergave 

 
Afbeelding: vergadering weergave (landscape) 

 

 
In deze weergave wordt de informatie van een vergadering weergegeven. De volgende 

informatie kan worden getoond: 

 
1. Algemene informatie: 

 Datum en tijd van de vergadering 

 Vergaderorgaan 

 Omschrijving van de vergadering 

2. Opties: 

 Documentbundel genereren: Optie om alle/de geselecteerde documenten 

te bundelen in één document. 

 Documenten downloaden naar “Mijn documenten” (na inloggen): Optie om de 

geselecteerde documenten te downloaden naar “Mijn documenten”. 

3. Algemene documenten bij een vergadering tonen: Documenten die rechtstreeks 

onder de vergadering staan en niet zijn ingedeeld onder een agendapunt kunnen via 

deze optie worden geraadpleegd 

4. Agendapuntenlijst met per agendapunt: 

 Agendapuntnummer 

 Agendapunttitel 
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 Agendapuntomschrijving 

 Agendapuntlocatie (optioneel) 

5. Geselecteerde agendapunt informatie: 

 Agendapunttijd en -titel 

 Agendapuntomschrijving 

 Agendapuntlocatie 

 Gekoppelde informatie 

 Optie om een notitie te maken bij de agendapunt 

 

6. Agendapunt media fragmenten: 

 Videofragmenten 

 Audiofragmenten 

7. Agendapunt documenten 

Afbeelding: document dat besloten en opgeslagen is in mijn documenten 

 

Afbeelding: legenda voor de status symbolen bij een document 
 

8. Aan het agendapunt gerelateerde agendapunten 



 

 

Afbeelding: vergadering weergave portrait 

 

 
  



4.1 Op agendapunt niveau een notitie maken 
Het is nu mogelijk om een notitie te maken bij een agendapunt wanneer er een account is gekoppeld aan 
de app. 
 

 
Afbeelding: notitie aanmaken optie 
 

Deze notities worden in het account opgeslagen en kunnen ook, wanneer ingelogd, aan de voorkant van 
GO. raadsinformatie worden ingezien bij de betreffende agendapunten. Ook zullen deze annotaties met 
het account mee gaan als er gewisseld wordt van device. Als een notitie is aangemaakt dan kan deze 
worden ingezien door voor notitie tonen te kiezen bij het agendapunt. Als er geen notitie aanwezig dan 
kan de gebruiker deze aanmaken. 
 

Afbeelding: weergave notitie bij een agendapunt 

 
 

  



4.2 Op vergadering niveau een notitie maken 
 

Het is ook mogelijk om een notitie te maken bij een vergadering wanneer er een account is 

gekoppeld aan de app. 
 

Afbeelding: notitie aanmaken optie op vergadering niveau 

 
 

Afbeelding: notitie aanmaken optie op vergadering niveau 
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5. Annoteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 79: PDF-viewer in bewerkmodus 

 

 
1. Terug naar het vorige scherm 

2. Document openen in een andere applicatie 

3. Document-annotaties delen met andere gebruikers 

4. Alle openstaande documenten in deze viewer sluiten 

5. Documenten die geopend zijn in de viewer. Deze zijn te sluiten met “x” in het 

tabblad. 

6. Documentweergave 

7. Uitschuifbaar documentnavigatiepaneel 

8. Uitschuifbaar paneel met een annotatieoverzicht van het document, zowel van uw 

eigen als de annotaties van derden. 

9. Memo-annotatie 

10. Markering-annotatie 

11. Tekening-annotatie 

12. Typewriter (vrije tekst) annotatie 

13. Document met eigen annotaties via e-mail verzenden 

14. Laatste wijziging ongedaan maken 

15. Laatste ongedaan gemaakte wijziging herstellen 



16. Annotaties die andere gebruikers met u gedeeld hebben. Maak hier een selectie van 

de annotaties die u wilt zien. 

 

5.1 Annotaties delen 
Annotaties kunnen gedeeld worden met groepen of individuen. Tik op de knop “Delen met” 

om het scherm te openen. Wanneer u met een gehele groep wil delen tikt u op het vinkje 

achter de groepsnaam. Het vinkje krijgt een (donker) oranje kleur. Wanneer u een annotatie 

wilt delen met een individu, dan kunt u op de naam van de groep tikken. Dit opent een lijst 

met groepsleden. Tik op de naam van de gebruiker om deze aan te vinken. 

 
Een annotatie is gedeeld met een groep of gebruiker op het moment dat het vinkje actief is 

en het ‘Delen met’-venster wordt gesloten. Indien u het vinkje verwijderd zullen de 

annotaties niet meer beschikbaar zijn voor de derde partij. Ook hier geldt weer dat het 

‘Delen met’-venster eerst gesloten moet worden, alvorens deze wijziging wordt verwerkt. 

 
Op het moment dat u annotaties deelt met een gebruiker zullen de huidige annotaties 

beschikbaar zijn voor de gebruiker, tevens zullen annotaties die u in de toekomst maakt 

zichtbaar zijn. Totdat u het vinkje deactiveert. 

 

Afbeelding: annotaties delen 

 

 
Let op: Annotaties in documentbundels kunnen niet met derden gedeeld worden. 



5.2 Status informatie gedeelde annotaties 

Er is extra status informatie beschikbaar over uw gedeelde annotaties. Deze status wordt 

aangegeven met een aantal verschillende vinkjes. De vinkjes zijn beschikbaar in de lijst met 

personen binnen een groep. Tik op de groepsnaam om de lijst met personen weer te geven. 

 
De iconen die zichtbaar kunnen zijn naast een persoon zijn de volgende: 

 
 

 

Geen notities gedeeld / of niet meer gedeeld 

 

 

Notities gedeeld maar nog niet verzonden 

 Notities succesvol verzonden 

 Notities succesvol afgeleverd op de tablet van de ontvanger 

 

 
De ontvanger heeft het document geopend 

 
Let op: Wanneer annotaties wijzigen of toegevoegd worden binnen een gedeeld document, 

zal de status terug gezet worden op ‘Annotaties succesvol afgeleverd op de tablet van de 

ontvanger’ totdat het document opnieuw is geopend door de ontvanger. 

 

5.3 Beschikbare annotaties / notities tonen van derden tonen 
Op het moment dat annotaties met u gedeeld zijn kunt u er voor kiezen om deze te tonen in 

uw document. Standaard worden annotaties van derden niet getoond in uw document. 

Deze dient u zelf te activeren. Wel worden deze voorkeuren onthouden op het moment dat 

u het document opnieuw opent. 

 
Tik op het beschikbare notities-icoon, rechts in beeld. Het scherm opent een lijst met 

groepsnamen, waarvan een groep of leden van die groep notities met u gedeeld hebben. U 

kunt het vinkje achter een groep activeren om alle notities te tonen van alle gebruikers in 

deze groep. Tevens kunt u voor individuele gebruikers kiezen door op de groepsnaam te 

tikken. De kleur achter de naam van de gebruiker geeft de kleur aan van zijn of haar 

annotaties. 



 

 

Afbeelding: gedeelde annotaties weergeven 

 
 
 

5.4 Annotaties mailen 
Uw gemaakte annotaties kunt u met behulp van een emailbericht verzenden naar externe 

partijen. Tik op het mail-icoon om uw iPad e-mailprogramma te openen. Er wordt 

automatisch een bericht opgesteld met uw annotaties als tekst in het bericht en het Pdf- 

document als bijlage. De PDF bevat tevens de annotaties zoals weergegeven in het bericht. 

 
Indien u een besloten stuk probeert te verzenden zal de GO. vergaderen app - iPad u hierop 

attenderen, zodat u zelf de keuze kunt maken om de gegevens al dan niet te verzenden. 

 
Optioneel: De GO. vergaderen app - iPad kan op verzoek zo ingericht zijn dat annotaties 

van derden opgenomen worden in het e-mailbericht. Wanneer dit ingeschakeld is worden de 

annotaties die weergegeven worden meegenomen in het e-mailbericht en het pdf document. 



 

 

Afbeelding: eigen annotaties mailen 

 
 

 

5.5 Annotaties ongedaan maken 
Gemaakte annotaties/wijzigingen tijdens het annoteren van documenten kunnen ongedaan 

gemaakt worden. Dit geldt alleen voor annotaties die worden toegevoegd/gewijzigd zolang 

het document open staat. Sluit u het document, dan kunt u deze wijzigingen niet meer 

ongedaan maken de volgende keer dat u het document opent. U kunt ze echter nog steeds 

gewoon verwijderen. 

Wanneer u een actie ongedaan gemaakt heeft, dan kunt u deze actie ook weer herstellen. 

Echter wanneer u een actie ongedaan maakt en daarna een andere wijziging doet, kunt u 

daarna de ongedane actie niet weer herstellen. 
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6. Documenten 

 
Op deze pagina worden documenten getoond van een bepaalde soort. De soorten die 

beschikbaar zijn worden aan de linkerkant getoond (landscape oriëntatie). 

 
6.1 Filteren 

De lijst met documenten kan worden gefilterd op basis van maand/jaar (nieuw > oud of oud 

> nieuw) of op basis van de behandel vergadering. Kies de gewenste filtering in de eerste 

keuzelijst (1). Het “Maand/jaar” filter biedt twee extra keuzelijsten, namelijk jaar en maand. 

Het maand filter bevat de keuze “alle maanden” of een specifieke maand. 

 
De keuze behandelvergadering beschikt over één extra keuzelijst genaamd “Selecteer 

vergadering”. 



7 Mijn documenten (beschikbaar na inloggen) 

 
Afbeelding: mijn documentenweergave 

 

 
1. Beschikbare vrije ruimte: 
2. Geeft aan hoeveel ruimte er nog over is in uw persoonlijke bibliotheek / backup 
3. Mappenstructuur: 

a. Hoofdmap 
b. Submappen 
c. Map toevoegen 

4. Documentselectie-opties: 
a. Openen 
b. Verwijderen 
c. Verplaats naar… 

5. Documentenlijst 
6. Aantal pagina’s en navigatie 
7. Documentenlijst sortering (nieuw > oud of oud > nieuw) 
8. Standaard of geavanceerde weergave van de documentenlijst 

Besloten documenten zijn herkenbaar aan het icoon met het slotje (zie afbeelding 22). 

Gesynchroniseerde documenten zijn herkenbaar aan een synchronisatie-icoon (zie 

afbeelding 21). Wanneer een document niet meer gesynchroniseerd (offline) is betekent dit 

dat het document niet meer aanwezig is in de gekoppelde beheeromgeving (bijvoorbeeld 

GO. raadsinformatie, GO. stateninformatie of DMS). Wel is dit document nog te gebruiken in 
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de GO. vergaderen app in “Mijn documenten”. Deze documenten bevatten geen van de 

genoemde iconen. 

 

Afbeelding: legenda voor de statussymbolen bij de documenten 

 
 

7.1 Mappen aanmaken 

Iedere gebruiker die kan inloggen heeft standaard een hoofdmap. De gebruiker heeft zelf de 

mogelijkheid om zijn of haar mappenstructuur aan te maken. Dit kan door op de knop “Map 

toevoegen” te tikken. De eerste nieuwe map die u maakt wordt onder de hoofdmap 

geplaatst. Overige submappen worden altijd aangemaakt onder de geselecteerde map. 

 

Afbeelding: mapnaam opgeven 

 
 

7.1.1 Mappen aanpassen of verwijderen 

Om een mapnaam aan te passen of een map te verwijderen kunt u naar de betreffende map 

navigeren door er op te tikken. Tik vervolgens onderin de kolom op de knop “Map bewerken” 

(zie afbeelding 25). Dit opent een scherm waarmee u de naam kunt wijzigen of de map kunt 

verwijderen. 

 
LET OP: als u een map verwijdert worden alle onderliggende mappen en de daarin 

geplaatste documenten ook verwijderd. 



 

 

 
Afbeelding: map bewerken 

 
 

Afbeelding: mapnaam aanpassen of verwijderen 

 
 

7.1.2 Documentselectie-opties 

U krijgt de beschikking over een aantal opties die uitgevoerd kunnen worden wanneer er 

meerdere documenten zijn geselecteerd: 

 

 Openen 

Geselecteerde documenten worden 1-voor-1 geopend in de PDF-viewer. 

 Verwijderen 

Geselecteerde documenten worden verwijderd. 

 Verplaats naar… 

Geselecteerde document(en) naar een andere map verplaatsen 

De knop “Verplaats naar” opent het onderstaande scherm. Selecteer de gewenste 

map in de lijst door er op te tappen. De knop “In deze map plaatsen” verplaatst de 

geselecteerde documenten naar de huidige map. Indien de gewenste map niet 

aanwezig is kunt u een nieuwe map aanmaken met de knop “Nieuwe map”. 



 

 

Afbeelding: documenten verplaatsen 
 

7.1.3 Standaard of geavanceerde weergave 

Met de knop standaard / geavanceerd kunt u schakelen tussen de weergave van de 

documentenlijst. In de geavanceerde weergaven wordt uitgebreide herkomst informatie 

getoond van de documenten. 

 
Afbeelding: Geavanceerde weergave knop 



De simpele weergave is standaard en is precies zoals u gewend bent van de 

voorgaande releases. De geavanceerde weergave toont uitgebreidere 

informatie over elk document, waaronder bijvoorbeeld de bron. 

 

Afbeelding: Geavanceerde weergave 

 

 
Wanneer er broninformatie beschikbaar is voor het betreffende document, dan 

is het voor de gebruiker mogelijk om direct naar de betreffende bron te 

navigeren. Bijvoorbeeld als de bron van een document een agendapunt is van 

een bepaalde vergadering dan kunt u met 1 tik op de bron knop direct naar die 

vergadering en het betreffende agendapunt navigeren. 

 


