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1. Introductie 
 
De oplossing GO. raadsinformatie bestaat uit de volgende hoofdcomponenten: 
 

1. GO. r is b is: voor het publiceren van bestuurlijke documenten 
2. GO. raad direct: voor het live uitzenden en archiveren van raadsvergaderingen op 

internet in beeld en geluid 
3. GO. raad mobiel : voor papierloos werken 
4. GO. app: voor iPad 
5. GO. raadsite: complete website voor het bestuur 
6. GO. trouw direct: voor het live uitzenden en archiveren van huwelijken op internet 

 
Afhankelijk van welke componenten u hebt aangeschaft krijgt u toegang tot bestuurlijke 
informatie in documentvorm, audio en/of video. Burgers, ambtenaren en pers zien via de 
website uitsluitend de openbare informatie. U krijgt daarnaast tevens toegang tot de besloten 
informatie.  
 
Voor de hoofdcomponenten is een breed pakket aan uitbreidingsmodules leverbaar. Afhankelijk 
van uw keuze om bepaalde modules aan te schaffen is de functionaliteit al dan niet aanwezig in 
uw implementatie van GO. raadsinformatie. Voor de verschillende hoofdcomponenten van  
GO. raadsinformatie zijn diverse uitbreidingsmodules leverbaar: 
 
Voor GO. raadsinformatie als geheel: 

• Module evenementenkalender 
• Module e-mailnotificatie  
• Module nieuws 
• Module rss-feed 
• Module indexfeed naar externe zoekmachine 
• Module themadossiers 
• Module metadata wijk/dorp 
• Module webmail voor raadsleden 
• Module statistieken (Google Analytics) 
• Module agendasjabloon 

 
Voor GO raadsinformatie – ris bis 

• Module ris bis – koppelvlak corsa 
• Module ris bis – koppelvlak decos 
• Module ris bis – koppelvlak verseon 
• Module ris bis – speciale documenten 

 
Voor GO. raadsinformatie – raad direct 

• Module raad direct - parallelle sessies 
• Module raad direct - selectie op spreker 
• Module raad direct – servicepack streamgenerator 
• Module raad direct – sms notificatie 
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• Module raad direct – html5 (streaming voor iPad en iPhone) 
• Module raad direct - widget 

 
Voor GO. raadsinformatie – raadsite 

• Module raadsite – nieuws  
• Module raadsite – medewerkers 
• Module raadsite - wie zit waar (grafisch, gekoppeld met smoelenboek) 

 
 
Deze handleiding is geschreven voor GO. raadsinformatie 5.8. Het is bedoeld voor gebruikers 
(raadsleden, statenleden, college, griffie, bestuurders etc.). Mist u nog bepaalde informatie, dan 
horen wij graag van u. Voor beheerders (beheeromgeving) is een beheerdershandleiding 
beschikbaar. 
 
Aanvullend op deze handleiding verzorgt GO in-house trainingen en opleidingen. Ook kunnen 
wij het complete beheer van content voor u verzorgen. Voor meer informatie neemt u contact 
op met uw relatiebeheerder, te bereiken op 050 – 5757 848. 
 
© Copyright 2016 GO. Alle rechten voorbehouden. 
 
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GO worden gebruikt. Alle gegevens in deze 
handleiding zijn en blijven eigendom van GO.  
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2. Nieuw in deze versie 
Er zijn diverse functionaliteiten toegevoegd en verbeteringen op bestaande functionaliteiten 
doorgevoerd. Bekijk de releasenotes van GO. raadsinformatie 5.8 voor meer informatie. 
 
Aanpassingen die in deze handleiding zijn gemaakt t.o.v. de handleiding van de vorige versie 
zijn gemarkeerd met een rode lijn aan de linkerzijde van de tekst. 
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3. Component ris bis en raad direct 
 
3.1. Hoe vind ik een bepaalde vergadering? 
Wanneer u op zoek bent naar een bepaalde vergadering, is deze op verschillende manier te 
vinden. Te weten via de homepage, kalender (indien GO. raadsinformatie – module 
evenementenkalender beschikbaar is), vergaderingenpagina en zoekfunctie. 
 
3.1.1. Homepage 
De komende vergaderingen en laatste vergaderingen zijn op de homepage weergegeven. 
Eveneens is er, wanneer er sprake is van een live-uitzending van een vergadering, de 
mogelijkheid om deze op de homepage te bekijken.  
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3.1.2. GO. raadsinformatie – module evenementenkalender (indien beschikbaar)  
Op de homepage, aan de rechterzijde is de kalender weergegeven. Hierin kunt u ook op zoek 
naar een vergadering. Wanneer er op een bepaalde datum een vergadering plaats vindt, of 
heeft gevonden, is deze datum vetgedrukt weergegeven. U kunt vooruit en achteruit bladeren 
met de volgende tekens: « en ». 
 

 
 
3.1.3. Vergaderingenpagina 
U kunt kiezen voor het tabblad vergaderingen. Hierbij komt u op een scherm waarbij komende 
vergaderingen en laatste vergaderingen zijn weergegeven (evenals bovenstaande afbeelding). 
Naast deze twee keuzepunten zijn verschillende organen genoemd waaruit u uw keuze kunt 
maken. Vervolgens kunt u het jaar en de maand selecteren om bij de gewenste vergadering uit 
te komen. 
 

 
 
Archief: 
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3.1.4. Zoekfunctie 
Via de zoekfunctie kunt u ook een vergadering met betreffende datum/agendapunt/etc. vinden. 
Er zijn diverse filters beschikbaar om uw zoekopdracht te verfijnen. De zoekfunctie is op iedere 
pagina te vinden boven in het scherm. Na het invoeren van de zoekopdracht wordt het 
onderstaande scherm weergeven met de mogelijkheid tot het verfijnen van de zoekresultaten. 
De filters bevinden zich onder de knop Opties. 
 

 
 
3.2. Hoe is een vergadering opgebouwd? 
Een vergadering is opgebouwd in de volgende onderdelen: agendapunten, vergaderstukken, 
audio/video (module raad direct), sprekersinformatie (uitbreidingsmodule raad direct) en extra 
informatie. Een actief agendapunt toont de informatie zoals afgebeeld in onderstaande 
afbeelding. 
 

 
 



 

GO. raadsinformatie 5.8 - gebruikershandleiding v1.0 Pagina 10 van 20 

 

3.2.1. Agendapunten 
De agendapunten worden weergegeven met nummers en of letters. Daarnaast staat de locatie 
en het soort agendapunt. 
 
3.2.2. Vergaderstukken 

Wanneer u een agendapunt selecteert waarbij een document ( ) staat weergegeven, betekent 
dit dat er een vergaderstuk (of meerdere) is bijgesloten. U kunt het vergaderstuk onderaan het 
agendapunt terugvinden. 
 
3.2.3. Video/audio 
De video/audio kunt u alleen bekijken/beluisteren wanneer u een Adobe Flash plug-in 
geïnstalleerd heeft (van toepassing voor webcasting 1, oude platform). Wanneer u dit 
geïnstalleerd heeft is het mogelijk om de (live)vergaderingen te volgen. Speciaal voor het 
afspelen op iPad of iPhone is een uitbreidingsmodule beschikbaar (module streaming voor 
iPad). 
 
3.2.4. Sprekersinformatie 
In de kolom naast de video staan namen weergegeven van sprekers. Indien dit opgenomen is in 
uw website vormgeving. Wanneer u een spreker selecteert, wordt de video doorgeschakeld 
naar het door hem/haar gesproken gedeelte. Eveneens komt er informatie van de spreker in de 
rechterkolom te staan. Wanneer u nog meer informatie over deze spreker wilt hebben, zoals e-
mailadres, klikt u op meer informatie. 
 
3.2.5. Extra informatie 
U kunt de video- en audiofragmenten ook downloaden. Het downloaden van videofragmenten 
kan onder de videospeler. Van de gehele uitzending (integraal) kan ook alleen de audio 
gedownload worden. Dit kan door onderaan de pagina op de link voor het audiofragment te 
klikken. Tevens is het mogelijk om een selectie van de vergaderstukken te downloaden om uit 
te printen. Dit kunt u bovenaan de pagina doen door middel van de link ‘Download alle 
documenten’. 
 
3.3. Hoe herken ik vertrouwelijke documenten? 
U kunt alleen documenten zien wanneer u daarvoor bevoegdheid hebt gekregen. Als u de 
bevoegdheid hebt en kan inloggen in het besloten deel van uw raadsinformatiesysteem kunt u 
ook de vertrouwelijke informatie zien. Een vertrouwelijk document wordt weergegeven met een 
slotje over het icoon voor het document (  ). 
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3.4. Hoe werkt de zoekmachine? 

 
 
Aan de rechter bovenzijde ziet u op elke 
pagina een zoek optie weergegeven. Hier 
kunt u de gewenste gegevens invoeren 
waarna u resultaten krijgt. 
 
Op de hiernaast weergegeven afbeelding zijn 
uitbreidingen weergegeven binnen de 
zoekfunctie. Ook heeft u hier onder de knop 
Opties uitgebreide zoekfilters. 

 
 
3.5. Wat zijn themadossiers? 
U kunt het tabblad thema’s selecteren. Hierin staan themadossiers weergegeven. Binnen deze 
themadossiers zijn documenten en agendapunten gebundeld die te maken hebben met het 
betreffende thema, bijvoorbeeld Arbeidsmarkt. 
 
3.6. Hoe werkt het e-mailabonnement? 
Wanneer u Raadslid of Statenlid bent, kunt u automatisch alle wijzigingen (nieuwe informatie in 
GO. raadsinformatie)  per e-mail ontvangen. Voor deze dienst moet u zich aanmelden.  
 
Wanneer u zich voor het e-mail abonnement wil aanmelden, kunt u dit doen bij het tabblad 
abonneren. Doorloop het aanmeldingsproces. Hierbij kunt u ook specifiek de informatie 
selecteren waarover u informatie wil ontvangen. Wanneer u aangemeld bent, ontvangt u de 
gewenste informatie periodiek per e-mail. 
 
Het tabblad abonneren / abonnement toont een aanmeldscherm. De knoppen gegeven de 
mogelijkheid om de gebruiker uit te schrijven of aan te melden of wijzigen. Indien het opgegeven 
mailadres in het systeem staat kan de gebruiker zijn instellingen wijzigen. 
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4. Component raad mobiel 
Met GO. raadmobiel kunt u persoonlijke notities toevoegen aan: 
 

• Vergaderingen 
• Individuele agendapunten 
• Individuele documenten 

 
U plakt een ‘gele memobriefjes’ aan de genoemde onderdelen. Op deze memo’s plaats u uw 
notities. Daarbij worden alle voorgaande versies van dezelfde memo automatisch bewaard. 
 
Ga voor het gebruik van notities naar uw 
raadsinformatiesysteem. Rechts bovenaan 
de pagina kunt u klikken op Inloggen. Hier 
kunt u uw e-mailadres en wachtwoord 
invoeren om in te loggen in het besloten deel 
van GO. raadsinformatie - raad mobiel.  
 
Na het inloggen, kunt u notities maken bij Vergaderingen, Agendapunten en documenten. 
Hiervoor ziet u binnen een vergadering een pennetje ( ) als hier nog geen notitie is toegevoegd, 
of een notitieblok ( ) als er reeds een notitie bij dit element gemaakt is. Het notitieblok verschijnt 
tevens wanneer het agendapunt geen notie heeft maar wel een gekoppeld document met 
notitie. 
 
4.1. Hoe maak ik een notitie? 
Na het klikken op het pennetje verschijnt, onder het element waarbij u een notitie wilt plaatsen, 
een extra veld om de notitie in te voeren.  
 
Na het invoeren van de notitie klikt u op het opslaan symbool ( ) om de notitie op te slaan. 
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4.2. Hoe wijzig ik een notitie? 
Om een notitie te wijzigen klikt u op het notitieblok, waarna deze verschijnt in een geel vlak. Om 
de tekst aan te kunnen passen klikt u op het pennetje ( ) bovenin dit vlak. Met een klik op het 
opslaan symbool zal de notitie gewijzigd worden. U kunt alleen notities wijzigen die door u zijn 
aangemaakt. Notities van andere gebruikers worden weergegeven met vermelding van de 
naam, mits deze notities met u gedeeld worden. 
 
4.3. Hoe verwijder ik een notitie? 
Tijdens het wijzigen van een notitie kunt u deze ook verwijderen. Om de notitie te verwijderen 
klikt u op het notitie verwijderen icoon ( ) bovenin het gele vlak. In het gele vlak verschijnt de 
melding dat de notitie is verwijderd. 
 
4.4. Hoe bekijk ik eerdere versies van mijn notities? 
GO. raadsinformatie – raad mobiel heeft standaard de mogelijkheid tot versiebeheer. Zodra een 
notitie gewijzigd is heeft u de mogelijkheid een eerdere versie in te zien. Eerdere versies van een 
notitie kunt u inzien door een notitie te wijzigen. Hiervoor klikt u op het notitieblok, waarna de 
notitie in het gele vlak verschijnt. Bovenin het gele vlak staat een wegwijzer symbool ( ) waarop 
u kunt klikken. In het gele vlak zullen de eerdere versies van deze notitie getoond worden. 
 
4.5. Hoe deel ik een notitie? 
Wanneer de notitie is aangemaakt verschijnt er een extra knop in het keuze menu ( ) waarop u 
kunt klikken. Met deze knop kunt u de notitie delen met andere gebruikers. Dit betekent dat 
wanneer u de notitie deelt deze persoon ook de notie te zien krijgt. Wanneer u op de knop klikt, 
verschijnt er in het gele vlak een lijst met gebruikers. Selecteer de gebruikers waarmee u de 
notitie wil delen. Vervolgens klikt u nogmaals op de delen knop ( ) om de gebruikers 
automatisch een notificatie-email te sturen.  
 
4.6. Hoe print ik notities? 
De notities die door u bij een vergadering geplaatst zijn, kunnen uitgeprint worden. Hiervoor 
staat bovenaan de vergadering de link ‘Print notities bij deze vergadering’. Als u hierop klikt, 
verschijnt een voorbeeld van de pagina zoals deze geprint zal worden. Tevens zal de optie 
verschijnen om de pagina af te drukken. Mocht deze niet verschijnen, dan staat boven het 
voorbeeld een link ‘Afdrukken’ om de pagina alsnog af te drukken. 
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5. Component Mijn overzicht 
 
5.1. Hoe beheer ik mijn overzicht? 
Met de module GO. raadsinformatie – module medewerkers heeft u als raads- of statenlid de 
mogelijkheid om uw persoonlijke (profiel)pagina aan te maken en te bewerken. Beschikt uw 
organisatie over deze module dan kunt u door de griffier, of een andere daarvoor 
verantwoordelijke persoon, een account aan laten maken. Vervolgens heeft u de mogelijkheid 
om via de website in te loggen op uw persoonlijke (profiel)pagina. 
 
Hieronder vindt u een beschrijving over de mogelijkheden die u heeft en hoe u deze kunt 
gebruiken. 
 
5.1.1. Inloggen 
Ga naar de webpagina van uw raadsinformatiesysteem. Rechts bovenaan de pagina kunt u 
klikken op In loggen. 
 

 
 

Hier kunt u uw e-mail adres en wachtwoord invoeren dat u heeft ontvangen van de griffier om in 
te loggen in GO. raadsinformatie. 
 

 
 
 
5.1.2. Welke keuzes zijn er? 
Op dezelfde locatie als waar u zojuist kon inloggen, kunt u nu uw e-mailadres zien. Hier klikt u 
op om naar uw profiel pagina te navigeren.  
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Nu heeft u een drietal opties waaruit u kunt kiezen: 
 

 
 
5.1.3. Persoonlijke pagina 
Dit is uw profiel pagina, zoals deze wordt weergegeven op de Organisatie, Medewerkers of 
Smoelenboek pagina (het overzicht van alle medewerkers). Op deze pagina kunt u uw 
medewerkers profiel bekijken en beheren.  
 
5.1.4. Abonnement wijzigen (beschikbaar met de module e-mailnotificatie) 
Met deze optie kunt u zichzelf aanmelden voor het e-mailabonnement. Via de knop Keuze 
opslaan bevestigt u de registratie. 
 
5.1.5. Wachtwoord wijzigen 
Via deze optie kunt u het wachtwoord wijzigen van uw gebruikersaccount.  
 
5.2. Persoonlijke pagina 
Uw persoonlijke pagina is terug te vinden in het overzicht op de organisatie pagina. Deze kan 
afhankelijk van de vormgeving van uw raadsite, er enigszins anders uitzien. 
 

 
 
5.2.1. Persoonlijke pagina - Algemene informatie 
In deze ‘tab’ wordt uw algemene informatie getoond, namelijk: 

• Funct ies: uw functies (ingevoerd door de griffie of andere verantwoordelijke persoon) 
• E-mai ladres: uw e-mailadres 
• Socia le netwerken: hier worden de netwerken getoond die u heeft ingevoerd 
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5.2.2. Persoonlijke pagina - Nevenfuncties 
In deze ‘tab’ worden de door u ingevoerde nevenfuncties/activiteiten getoond. 
 
5.2.3. Persoonlijke pagina – Sprekersfragmenten (alleen i.c.m. raad direct) 
In deze ‘tab’ worden uw sprekersfragmenten getoond. Dat zijn de momenten waarop u in 
vergaderingen aan te het woord bent geweest. 
 
5.2.4. Persoonlijke pagina - Profiel bewerken 
Om uw profiel te gaan bewerken klikt u op het oranje tabblad Prof ie l  bewerken. 
 

 
 
U heeft nu de mogelijkheid om een aantal gegevens te vullen, algemene informatie en eventueel 
uw nevenfuncties/activiteiten en door u gebruikte social media. Daarnaast kunt u een foto van 
uzelf toevoegen. 
 
Bovenstaande opties kunnen beperkt zijn door middel van rechten.  

 
De ingevoerde/gewijzigde gegevens kunt u in ieder ‘blok’ opslaan of annuleren met de volgende 
knop:  
 

 
 
5.3. Hoe beheer ik mijn overzicht? 
De module Mijn overzicht maakt het mogelijk om een gepersonaliseerde pagina te maken 
waarin een overzicht wordt getoond met de laatste wijzigingen en toevoegingen op de website. 
 
Hieronder vindt u een beschrijving over de mogelijkheden die u heeft en hoe u deze kunt 
gebruiken. 
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5.3.1. Inloggen in mijn overzicht 
Ga naar de webpagina van uw raadsinformatiesysteem. 
Rechts bovenaan de pagina kunt u klikken op In loggen. 
 

 
 
Hier kunt u uw e-mail adres en wachtwoord invoeren dat u heeft ontvangen van de griffier om in 
te loggen in het besloten deel van GO. raadsinformatie. 
 

 
 
Welke keuzes zijn er? 
Eenmaal ingelogd klikt u op de knop Mi jn overz icht.  
 

 
 
De volgende tabbladen geven een overzicht van de laatste wijzigingen binnen de rubriek. 
Standaard worden de 15 laatste wijzigingen weergegeven. De volgende rubrieken/tabbladen 
zijn beschikbaar: 
 

• Vergader organen 
• Thema dossiers 
• Documentonderwerpen 
• Documenten 
• Wijken/Dorpen (naamgeving is zoals geconfigureerd) 

 
De linker kolom geef toegang tot (mijn overzicht) instellingen en mijn annotaties. 
 
Mijn annotaties is beschikbaar wanneer u gebruik maakt van de GO. app, de module geeft een 
overzicht met documenten waarbij u notities heeft gemaakt.  
De documenten en mappen komen overeen met de module mijn documenten binnen de GO. 
app. 
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5.3.2. Hoe wijzig ik de weergave van mijn overzichten? 
De inhoud van de verschillende rubrieken kunt u zelf beïnvloeden, u kunt kiezen welke 
informatie wel of niet getoond moet worden in het overzicht. 
 

1. Klik in de linker kolom op de knop Mi jn overz icht inste l l ingen. 
2. Kies de tab die u wilt instellen. 
3. Selecteer nu de onderdelen die u wilt tonen in het overzicht. 
4. Klik op de knop opslaan om de wijzigingen toe te passen. 

 

 
 
5.4. Hoe bekijk ik mijn gemaakte GO. app annotaties 
 
De annotaties die een gebruiker heeft gemaakt in de GO. app zijn op de raadssite. Deze 
gegevens zijn op te vragen via de module “mijn overzicht”. 
Het overzicht met documenten wordt in dezelfde mappenstructuur getoond als dat de 
gebruiker ze heeft geplaatst binnen mijn documenten van de app.  
 

 
 
De documenten kunnen gedownload worden door op de titel van het document te klikken. 
Annotaties kunnen geopend worden door middel van een knop genaamd annotaties. Deze 
knop opent een pagina met de gemaakt notities zoals afgebeeld in onderstaande afbeelding. 
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5.4.1. Weergave annotaties binnen een document 
Aanwezige annotaties worden in een lijst getoond. De tabel geeft informatie over het type 
annotatie, de volgende types zijn beschikbaar: 
 

• Memo (notitie) 
• Markering 
• Tekenen 
• Vrije tekst (typewriter) 

 
De inhoud van de annotaties worden getoond in de kolom “Uw notitie”. Wanneer een markering 
een memo bevat zal dit aangegeven worden met de term memo binnenin de markeringstekst. 
Pagina vermelding wordt weergegeven in de pagina kolom.  
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5.4.2. Weergave annotaties binnen een vergadering 
Aanwezige notities worden bij het agendapunt getoond. Notities bij een agendapunt kunnen 
alleen bekeken worden. 

 
 
Annotatie bij een agendapunt 
 

 
 


