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1. Inleiding 
 
 
 

1.1. Leeswijzer 
 
Dit ‘Handboek Reisleider’ is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld als 
handboek voor de SRG-reisleider. Nieuwe reisleiders kunnen de tekst 
gebruiken als een instructieboek: voor de verschillende soorten reizen 
wordt stap voor stap beschreven welke activiteiten je moet uitvoeren om 
een geslaagde SRG-reis te organiseren. De ervaren reisleider kan dit 
handboek vooral gebruiken als ‘naslagwerk’. Dit handboek is voorzien van 
een reeks bijlagen met een flinke hoeveelheid praktische lijsten, adressen 
en achtergrondinformatie. 
Tenslotte is de bedoeling dat dit boek laat zien hoe een SRG-vakantie in de 
ogen van de SRG gestalte zou moeten krijgen.  
Een herkenbare uitstraling vereist immers een min of meer eenvormige 
aanpak en uitstraling. 
 
Het Handboek Reisleider volgt in grote lijnen het verloop van het SRG-jaar: 
het begint in hoofdstuk 2 en eindigt in hoofdstuk 10. De onderwerpen zijn 
chronologisch gerangschikt. Hierdoor is de meeste informatie gemakkelijk 
terug te vinden, enkele onderwerpen met een meer thematisch karakter, 
zoals geld of excursies komen daardoor in verschillende hoofdstukken 
terug.  
 
Achtergrondgegevens, lijsten en adressen zijn zoveel mogelijk opgenomen 
in bijlagen. In de lopende tekst wordt hiernaar verwezen met behulp van 
'bijlage-blokjes' in de kantlijn. 
Met de term 'Reisleider' of 'medewerker' wordt zowel de mannelijke als 
vrouwelijke vorm bedoeld.  
 
 

1.2. De SRG 
 
De Stichting Recreatie Gehandicapten (SRG) is een reisorganisatie voor 
mensen met een lichamelijke beperking. De SRG organiseert jaarlijks 
ongeveer 20 reizen naar binnenlandse en buitenlandse bestemmingen. 
SRG reizen onderscheiden zich van soortgelijke gehandicaptenreizen 
doordat ze in beginsel zijn opgezet als 'standaard groepsreizen', 
vergelijkbaar met de toeristenreizen van commerciële touroperators. Zo 
gaan veel SRG reizen naar dezelfde populaire vakantiebestemmingen en 
verblijven we in dezelfde hotels. 
De SRG vindt dat mensen met een lichamelijke beperking zo normaal 
mogelijk op vakantie moeten kunnen gaan. Daarom zoeken we gewone 
hotels uit, die soms meer en soms minder aangepast zijn voor 
rolstoelgebruikers. Dat betekent dat er af en toe door iedereen behoorlijk 
geïmproviseerd moet worden. SRG-medewerkers gaan een stapje verder 
als ze geconfronteerd worden met dingen die op het eerste gezicht niet 

Lijst: 
Bijlage 
 
A - 1 
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lijken te kunnen. Ons motto is niet voor niets: “Alles kan, tenzij het 
tegendeel is bewezen.”  
Eigenlijk biedt de SRG veel meer dan een standaard toeristenreis. We 
besteden namelijk veel aandacht aan excursies. Sommige mensen met een 
beperking komen op plaatsen waar je gewone toeristen niet ziet. De SRG 
organiseert alleen groepsreizen maar daarbinnen is er veel ruimte voor het 
realiseren van individuele vakantiewensen. Daarom kun je onze vakanties 
zien als groepsvakanties met een individueel karakter. 
 
De circa 20 kaderleden van de SRG houden zich bezig met de dagelijkse 
organisatie en zijn evenals de vakantiemedewerkers vrijwilligers.  
In bijlage I wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de 
diverse kaderleden en commissies.  
 
De SRG probeert de afstand tussen de deelnemers en medewerkers zo 
klein mogelijk te houden. Tijdens de vakantie hebben medewerkers geen 
'dienst' of 'vrij'.  Men is samen op vakantie, waarbij het verlenen van hulp 
een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse omgang is.  
 
Doelgroep 
De SRG-reizen zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking 
van 18 tot 65 jaar. Deelnemers die bedlegerig zijn, intensieve medische 
zorg nodig hebben of permanente (nacht)zorg behoeven, kunnen niet mee. 
Voor vliegreizen gelden nog een aantal beperkingen: zo moet men in een 
vliegtuigstoel kunnen zitten, beschikken over een demontabele rolstoel en 
mag men niet zwaarder zijn dan 100 kg (tenzij men zelf minimaal 25 
meter kan lopen en ook enkele traptreden op kan stappen: in het 
buitenland beschikken de hotels, bussen en vliegtuigen immers meestal 
niet over een tillift of andere hulpmiddelen die gebruikt worden voor de 
verplaatsing van personen. 
De SRG reizen zijn niet bedoeld voor mensen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking. In de praktijk blijkt echter dat ongeveer de helft 
van de deelnemers als gevolg van hun lichamelijke beperking ook lichte 
verstandelijke beperkingen ondervindt. Soms is er ook sprake van 
hospitalisatie door het jarenlang wonen in een woonvorm.  
Meestal geldt een ontwikkelingsachterstand of lichte verstandelijke 
beperking niet als reden voor uitsluiting. Mensen met gedragsstoornissen, 
mensen die extra structuur of intensieve begeleiding nodig hebben, vallen 
echter duidelijk buiten de doelgroep. De medewerkers zijn en worden 
immers niet getraind in de omgang met deze categorie, en het is niet 
mogelijk om 24-uurs toezicht te bieden. 
 
 
 

1.3. Het SRG-jaar 
 
In de hierna volgende hoofdstukken wordt het werk van een SRG-reisleider 
besproken aan de hand van het SRG-jaar. Het SRG-jaar omvat de 
volgende jaarlijks terugkerende activiteiten: indeeldag, kaderdag en 
evaluatiedag. 
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1.4. Inschrijving 

 
In november/december ontvangen alle medewerkers en deelnemers de 
SRG Vakantiegids met een inschrijfformulier voor het komende 
vakantiejaar. Medio januari delen de Commissies Deelnemers en 
Medewerkers de reisleiders, verpleegkundigen, medewerkers en 
deelnemers in. Op deze indeeldag wordt, op basis van de ingeschreven 
deelnemers, bepaald welke reizen niet doorgaan of in een kleinere 
bezetting zullen vertrekken.  
 
In Bijlage I–2 staat in grote lijnen beschreven hoe de indeelprocedure 
verloopt. 
 
Medio februari ontvangen alle medewerkers naast de uitnodiging voor de 
Kaderdag bericht of men al dan niet ingedeeld is.  
 
De Commissie Medewerkers streeft er naar om in de eerste maanden van 
het jaar de medewerkers grotendeels ingedeeld te hebben en dat tijdens 
de Kaderdag alleen nog de laatste open plaatsen op reizen worden 
opgevuld.  
 

SRG: 
Bijlage 
 
I - 2  
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2. Kaderdag 
 
 
 
De Kaderdag wordt georganiseerd door de Commissie Medewerkers en 
vindt jaarlijks plaats op de 2e zaterdag van maart. De Kaderdag is een 
instructiedag voor alle medewerkers die zich hebben ingeschreven voor 
een SRG-reis in dat jaar. De medewerkers, kaderleden en overige 
belangstellenden krijgen hiervoor in februari een schriftelijke uitnodiging.  
 
 

2.1. Opzet 
 
Doelstelling van de Kaderdag is: 
 
• Inzicht geven in de doelstelling en werkwijze van de SRG;  
• Kennismaking van reisleiders en medewerkers van de afzonderlijke 

reizen; 
• Informatie geven over hetgeen de SRG van de medewerkers verwacht; 
• de (nieuwe) medewerkers informeren en laten oefenen met 

verschillende technieken voor tillen, verplaatsen en verzorgen van de 
deelnemers. 

 
De Kaderdag heeft een aantal vaste agendapunten. De ochtend begint 
altijd met een informele ontvangst met koffie en thee. Nog niet ingedeelde 
medewerkers kunnen zich gedurende de dag bij de informatiestand van de 
Medewerkersadministratie alsnog voor een reis opgeven.  
Hierna volgt een plenaire bijeenkomst waarbij de medewerkers door het 
bestuur en de commissies op de hoogte worden gebracht van de laatste 
ontwikkelingen binnen de organisatie.  
Vervolgens splitst het gezelschap zich op en gaat naar de diverse 
workshops. Tijdens de lunch is er per reis, gelegenheid voor een eerste 
kennismaking met de andere medewerkers en om alvast de eerste 
afspraken te maken. De middag is grotendeels gevuld met workshops en 
wordt afgesloten met een hapje en een drankje.  
 
 

2.2. Activiteiten reisleider  
  
De Commissie Medewerkers probeert de reizen van tevoren al zoveel 
mogelijk in te delen. Toch komt het voor dat zich voor bepaalde reizen nog 
niet voldoende medewerkers hebben aangemeld.  
 
Bij de informatiestand van de Medewerkersadministratie kunnen niet 
ingedeelde medewerkers in overleg alsnog op een open plaats van een reis 
geplaatst worden. 
 
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige bezetting van medewerkers. 
Dit wordt zo veel mogelijk afgestemd op de zwaarte van de 
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deelnemersgroep, waarbij gekeken wordt naar een werkbare verhouding 
tussen ervaren en nieuwe medewerkers. 
 
Kennismaking en bespreking per reis 
Een vast onderdeel van de Kaderdag is de kennismaking per reis. Neem de 
tijd voor een uitgebreide kennismakingsronde. Vertel het een en ander 
over de reisbestemming, accommodatie en de excursiemogelijkheden. 
Om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers weten wat er van hen 
verwacht wordt tijdens een reis, is het belangrijk om duidelijk te maken 
hoe een SRG-vakantie in zijn werk gaat. Bespreek bijvoorbeeld hoe een 
doorsneedag tijdens een SRG-vakantie verloopt. 
 
Je hoeft bij de kennismaking nog niet in detail de reisvoorbereiding door te 
nemen, zoals de verzorging van de deelnemers of de werkverdeling. 
Daarvoor is de voorbespreking bedoeld (zie hoofdstuk 3). 
De kennismaking is een goed moment om de gegevens van de 
medewerkers nog even door te nemen (adressen, rijbewijs, enz.). Maak 
een afspraak voor de voorbespreking van de reis en plan eventuele 
voorbereidende werkzaamheden. 
Bijlage F – 1 bevat een checklist met punten om tijdens de kennismaking 
door te nemen.  
 
Het levert veel gemak op als je met de medewerkers per e-mail kunt 
corresponderen. Wissel zo mogelijk dus e-mailadressen en mobiele 
telefoonnummers uit. 
 
Overleg verwachtingen/taakverdeling met de verpleegkundige 
Overleg op de Kaderdag met de verpleegkundige wat jij precies van de 
verpleegkundige verwacht en stel een taakverdeling vast. Overleg waar de 
verpleegkundige je eventueel in kan ondersteunen. 
 
Taken die de verpleegkundige kan doen (zie hoofdstuk 3.4) zijn, o.a.: 
• Het maken van de kamerindeling 
• Het samenstellen van de dwarslijst 
• Het bellen van de deelnemers 
• Het samenstellen van de ochtendverzorgingslijst 
 
Zorg ook dat de verpleegkundige de beschikking krijgt over de benodigde 
informatie, zoals inschrijfformulieren deelnemers en deelnemersmatrices, 
die op de uitgereikte usb-stick staan. 
 
Workshops 
Workshops worden verdeeld over de gehele dag gehouden.  
De workshops zijn bedoeld voor het oefenen van vaardigheden met 
betrekking tot de verzorging van de deelnemers.  
De Commissie Medewerkers probeert de programmering van de workshops  
elk jaar te variëren en te vernieuwen zodat ze ook voor ervaren 
medewerkers interessant zijn. Stimuleer dat alle medewerkers de 
workshops bezoeken.  
 

 
 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 1 
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2.3. Activiteiten na afloop van de Kaderdag 

 
Bel de ingedeelde medewerkers op die afwezig waren tijdens de Kaderdag 
om telefonisch kennis te maken en de geplande afspraken door te geven. 
 
Het kan zijn dat er na afloop van de Kaderdag nog steeds onvoldoende 
medewerkers zijn ingedeeld op je reis. Probeer in je eigen omgeving op 
zoek te gaan naar mogelijke (nieuwe) medewerkers, of vraag de reeds 
ingedeelde medewerkers of zij nog mensen weten. Indien je iemand hebt 
gevonden, meld dit dan bij de Medewerkersadministratie. Zij kunnen de 
medewerker dan inschrijven.  
De Medewerkersadministratie bepaalt of iemand mee kan op een reis. Doe 
dus geen toezeggingen aan een kandidaat medewerker zonder overleg met 
de Medewerkersadministratie. 
Ook de Medewerkersadministratie gaat actief op zoek naar medewerkers 
waarbij de reizen die het eerst vertrekken vanzelfsprekend voorrang 
krijgen.  
 
Om de deelnemers alvast kennis te laten maken met de medewerkers voor 
de reis, kun je een boekje samenstellen waarin de medewerkers zichzelf 
voorstellen. De tekst kan de medewerker op de Kaderdag of later per e-
mail aan de reisleider doorgeven.  
 
 
 
 

Tip ! 
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3. Reisvoorbereiding 
 
 
 
Het is wenselijk om ruim vóór vertrek met de activiteiten uit dit hoofdstuk 
te beginnen. 
 

3.1. Reisbestemming 
 
Indien de reisinformatie niet beschikbaar op de Kaderdag, neem dan 
ongeveer vijf weken voor vertrek contact op met de Commissie Reizen en 
informeer naar de ontbrekende reisgegevens.  
Bijlage F – 2 bevat een lijst met vragen en aandachtspunten die hierbij 
gebruikt kan worden.  
Neem contact op met de plaatselijke VVV of verkeersbureau of kijk op 
internet om eventueel aanvullende informatie voor de excursiemap te 
verzamelen. Denk hierbij aan jaarfeest, braderie of dagmarkt, musea 
etcetera. 
 

3.2. Reiswijzer  
  
De Reiswijzer is een informatieboekje dat deelnemers en medewerkers van 
een reis enkele weken voor vertrek krijgen toegestuurd.  
Deze Reiswijzer bevat naast algemene informatie ook specifieke informatie 
van je reis.  
 
Als reisleider heb je de middenpagina ter beschikking voor: 
 
• toeristische informatie over de vakantiebestemming; 
• een voorstelverhaal van de medewerkers. 
 
De inhoud van de overige pagina's wordt door de redactie van de 
Reiswijzer verzorgd en omvat ondermeer: 
 
• vluchtgegevens, aankomst- en vertrektijd, verblijfsadres; 
• namen van medewerkers en deelnemers; 
• lokale tips, zoals geld opnemen, wisselkoersen, kledingadvies. 
 
De Reiswijzer wordt voorzien van een los inlegblad voor de thuisblijvers 
met daarop het verblijfadres, telefoonnummer en reisgegevens. 
Van de medewerkers worden in de Reiswijzer alleen de namen vermeld. 
Van de reisleider wordt ook het telefoonnummer en e-mailadres vermeld, 
zodat deelnemers en verzorgers de gelegenheid hebben om bij 
onduidelijkheden contact op te kunnen nemen. 
 
Buitenlandse reis 
Vertrek je vanaf Schiphol, kies een duidelijke en gemakkelijk bereikbare 
verzamelplaats en laat dit duidelijk in de Reiswijzer vermelden. Ieder jaar 
zijn er deelnemers en medewerkers die te laat op de afgesproken plaats 
arriveren omdat ze op een andere plaats staan te wachten. Vooral 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 2 

Adres: 
Bijlage 
 
   J 
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deelnemers die per taxi naar Schiphol komen, zijn vaak de weg kwijt. Laat 
daarom je mobiele nummer duidelijk in de Reiswijzer vermelden en kies 
een verzameltijd die ruim voor de vertrektijd (3,5 voor vertrek) ligt. 
 
Binnenlandse reis 
Bij een binnenlandse reis stelt de reisleider binnen de grenzen van de 
huurovereenkomst de tijd van aankomst en vertrek vast. Reserveer, indien 
mogelijk, tenminste twee uur speling tussen het moment waarop je de 
accommodatie kunt betrekken en het moment waarop de deelnemers 
kunnen arriveren.  
 
Busreis 
Bij een busreis is de overnachtingplaats al in overleg met het reisbureau 
vastgesteld en bekend bij de redactie.  
Zie hiervoor ook paragraaf 3.6 – Reisbureau en reisplanning.  
 

3.3. Deelnemergegevens 
 
De reisleider ontvangt tijdens de kaderdag een usb-stick met daarop o.a. 
de inschrijfformulieren van de deelnemers en de deelnemersmatrices van 
het voorgaande jaar. De reisleider zorgt er voor dat de verpleegkundige 
ook de beschikking krijgt over deze formulieren en matrices. Overleg als 
reisleider met de verpleegkundige welke taken de verpleegkundige op zich 
neemt. 
 
Inschrijfformulieren 
Controleer de inschrijfformulieren zorgvuldig en noteer eventuele vragen 
en onduidelijkheden.  
 
Contact met deelnemers 
Bel de deelnemer of verzorger ruim voor vertrek. Deelnemers stellen een 
kennismakingstelefoontje vaak zeer op prijs. Voor de reisleider levert een 
kennismaking daarnaast een waardevolle indruk van de persoonlijkheid, 
het mentaal niveau, zelfredzaamheid en eventuele spraakproblemen van 
de deelnemer. Deze indruk is nodig om vooraf een weloverwogen indeling 
voor kamers en verzorgers te kunnen maken. 
Houd er rekening mee dat inschrijfformulieren soms onzorgvuldig worden 
ingevuld. Ook komt het voor dat men de betekenis van bepaalde vragen 
niet goed heeft begrepen. Probeer in ieder geval een beeld te krijgen van: 
 
• Benodigde hulpmiddelen 

Deelnemers en hun verzorgers zijn er soms niet van doordrongen dat 
de SRG niet voor hulpmiddelen zorgt. Vraag dus even na of er 
bijzondere hulpmiddelen nodig zijn en laat de deelnemer die zelf 
meenemen. 
Laat deelnemers met slikproblemen bijvoorbeeld zelf voor een blender 
zorgen. Deelnemers met dwarslaesie of spina bifida kunnen veel 
makkelijker in een personenauto komen als ze een schuifplank 
meenemen. 
 

• Bijzondere rolstoelen (vliegreizen) 
Elektrische rolstoelen, kuipstoelen en rolstoelen die niet demontabel 
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zijn kunnen niet mee op vliegreizen. De deelnemers zijn hier al via de 
SRG Vakantiegids en inschrijfformulier over geïnformeerd. Vraag 
desondanks expliciet aan de deelnemer wat voor stoel men van plan is 
mee te nemen en neem in twijfelgevallen contact op met de Commissie 
Deelnemers. 
 

• Mate van spraakgestoordheid 
Vraag bij iemand die slecht of niet is te verstaan of de verzorgers voor 
een schriftelijke overdracht willen zorgen. 
 

• Mentale handicap of geheugenstoornis 
Vraag ook bij deze deelnemers om een schriftelijke overdracht. Als je 
op basis van het telefoongesprek twijfelt of een SRG-reis wel geschikt is 
voor een bepaalde deelnemer, neem dan contact op met de Commissie 
Deelnemers. 
 

• Intensieve nachtzorg 
Als een deelnemer heeft aangegeven 's nachts veel zorg nodig te 
hebben, probeer dan in overleg een aangepaste oplossing voor de 
vakantieperiode af te spreken. 

 
• Thuisreis 

Informeer hoe men de thuisreis geregeld heeft. Wijs er zonodig op dat 
men hier zelf voor moet zorgen. Het komt elk jaar voor dat bij 
aankomst op het vliegveld blijkt dat deelnemers of hun verzorgers geen 
vervoer naar huis hebben geregeld. Ook bij binnenlandse reizen komen 
deze problemen voor. 

 
Het is lastig om aan de hand van een eerste telefoongesprek een beeld te 
krijgen, maar als je de indruk hebt dat niet alle vragen en afspraken goed 
'doorkomen', probeer dan om ook met een vaste verzorger of mantelzorger 
te spreken. Maak in voorkomende gevallen afspraken over de tijdige 
verzending van de schriftelijke overdracht. 
 
Het is handig en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk (bijvoorbeeld bij 
risico op epileptische aanvallen) om overdrachten al beschikbaar te hebben 
vóór de voorbespreking, zodat de gegevens met de medewerkers 
doorgenomen kunnen worden. 
 
Nieuwe deelnemers 
Geef deelnemers die voor het eerst meegaan met de SRG alvast een beeld 
van wat men ongeveer kan verwachten, met name met betrekking tot de 
gang van zaken op de vertrekdag. Maak nieuwe deelnemers aan 
buitenlandse reizen er op attent dat we niet verblijven in specifiek voor 
gehandicapten aangepaste hotels. Vertel ook dat de ADL-hulp door 
vrijwilligers wordt verleend en dat men, behalve voor de 
ochtendverzorging, geen vaste verzorger krijgt toegewezen. 
Een klassiek probleem is dat nieuwelingen te weinig incontinentie-
materiaal, handdoeken of ondergoed meenemen. Ook gaat men er soms 
ten onrechte vanuit dat celstofmatjes en dergelijke materialen door de SRG 
verzorgd worden. Breng dit aspect in ieder geval ter sprake.  
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Informeer bij deelnemers naar diëten of specifieke maaltijdwensen, zoals 
vegetarisch of gemalen voeding.  
Vraag bij vliegreizen na of men op een normale vliegtuigstoel kan zitten. 
Deelnemers die niet in staat zijn om op een normale vliegtuigstoel te zitten 
kunnen immers niet mee met vliegreizen. Neem in geval van twijfel contact 
op met de Commissie Deelnemers.  
 
Indeling vliegtuigstoelen 
Maak bij vliegreizen op basis van het belrondje met de deelnemers een 
kort lijstje met bijzonderheden. Sommige deelnemers kunnen in verband 
met spasmes, omvang of vergroeiingen niet op een willekeurige stoel 
zitten. Ook zijn er deelnemers die eethulp nodig hebben en via de ene kant 
gemakkelijker geholpen kunnen worden dan via de andere kant.  
Je hoort pas op de vertrekdag bij het inchecken met welk type vliegtuig het 
gezelschap vliegt. Pas dan is het mogelijk om een definitieve stoelindeling 
vast te stellen. Je kunt alvast vooraf een paar alternatieven maken:  
bijlage F – 8 bevat een invullijst van stoelenplannen van enkele 
veelgebruikte vliegtuigtypen. 
 
 

3.4. Indelingen 
 
Maak aansluitend op het belrondje langs de deelnemers de volgende 
lijsten: 
 
• Dwarslijst 
• Kamerindeling deelnemers 
• Ochtendverzorgingslijst 
 
Dwarslijst 
Een dwarslijst is een overzicht van één of twee A4'tjes waarop alle voor de 
verzorging relevante gegevens beknopt zijn weergegeven.  
Er zijn verschillende varianten van de dwarslijst in omloop. Bijlage F – 5 
bevat enkele lege formulieren die als voorbeeld gebruikt kunnen worden. 
Hieronder zijn een paar regels uit een dwarslijst weergegeven: 
 
 

Naam g jr Kg Spr Handicap Hulp opstaan Nacht Hulpm. Opmerkingen 

Ina Veldhuis 
 
0.75 

V 41 70 – Spina Bifida, 
spastische 
paralyse 

Veel hulp 
nodig, 30 min 

1 x steek eigen rolst. 
papegaai 

kort auditief geheugen 
denkt niet aan medicijnen 
houdt van gezelligheid 

Jan Veerman 
 
0.50 

M 60 95 ja Hemiplegie 
afasie 
 

Zelf, 20 min 
beetje hulp in 
het begin. 

– eigen rolst. ondersteund 10m lopen 
suikerziekte: o en a spuit 
nodig, kan niet zelf. 

 
 
 

         

 
Kamerindeling deelnemers 
Bij hotelvakanties delen twee deelnemers een kamer, tenzij men apart een 
éénpersoonskamer geboekt heeft. Hiervan krijg je dan een bevestiging van 
de Commissie Deelnemers. Bij vakanties met verblijf in huisjes of 
groepsaccomodatie is het soms mogelijk om deelnemers een eigen kamer 
te geven. 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 5 

Stoelen 
Bijlage 
 
F - 8 
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Houd rekening met de volgende aanwijzingen: 
 
• Plaats deelnemers die vooraf hebben aangegeven een kamer te willen 

delen altijd bij elkaar, ook als daardoor een minder gunstige indeling 
ontstaat. 

• Plaats voor de overige kamers mannen bij mannen, vrouwen bij 
vrouwen. 

• Probeer de kamers zo in te delen dat de verschillen in leeftijd en 
mentaal niveau (voor zover bekend) niet te groot zijn. Met name  
jongeren vinden het meestal leuk om een kamer met een leeftijdgenoot 
te delen. 

• Houd rekening met bijzonderheden: plaats iemand waarvan bekend is 
dat deze licht slaapt niet op een kamer met iemand die tweemaal per 
nacht uitgebreide verzorging behoeft. 

• In het geval er een éénpersoonskamer overblijft kun je die naar eigen 
inzicht indelen. 

• Deelnemers uit dezelfde woonvorm willen vaak niet samen een kamer 
delen, omdat men elkaar buiten de vakantie al dagelijks tegenkomt. 

 
De kosten voor een extra éénpersoonskamer ter plaatse moeten aan de 
deelnemer worden doorberekend. 
Bij vliegreizen moet de kamerindelinglijst tijdig worden doorgegeven aan 
de Commissie Deelnemers. Zie hiervoor paragraaf 3.6. 
 
Ochtendverzorgingslijst 
Om de dag vlot te kunnen beginnen is het gebruikelijk dat een deelnemer 
elke dag door dezelfde medewerker wordt geholpen bij het opstaan. 
Het kwartjescode-systeem is hierbij een praktisch hulpmiddel: tel de 
kwartjescodes van alle deelnemers bij elkaar op en deel dat getal door het 
aantal medewerkers. Het resultaat is een maat voor de hoeveelheid 
verzorging die elke medewerker ongeveer moet leveren. Stel dat dit getal 
uitkomt op 0.75, dan kan een gemiddeld ervaren medewerker 
bijvoorbeeld:  
 
• of één deelnemer met code 0.75 verzorgen;  
• of één met code 0.50 plus een deelnemer met code 0.25; 
• of drie met code 0.25; 
• etcetera. 
 
Houd rekening met de volgende aanwijzingen: 
 
• Laat een onervaren medewerker samen met een ervaren medewerker 

op één kamer werken. 
• Deel bij zware deelnemers een paar potige medewerkers in. 
• Denk bij vakanties in huisjes, appartementen of groepsaccomodaties 

dat de groep zelf voor het ontbijt moet verzorgen. 
• Reisleider en verpleegkundige zijn niet vrijgesteld van de 

ochtendverzorging. Bouw echter enige reserve in door de reisleider en 
jezelf in te delen op een lichtere deelnemer, zodat er ruimte en tijd 
over is voor een kort rndje langs de kamers en andere extra taken. 
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Uit de ochtendverzorgingslijst blijkt meestal dat sommige medewerkers op 
twee kamers hulp moeten verlenen. Teken aan op de kamerindelinglijst 
welke kamers om die reden dicht bij elkaar moeten liggen. 
Vaak zal de ochtendverzorgingslijst tijdens de vakantie nog wat aangepast 
worden. Het is daarom handig om wat kopietjes van een lege lijst achter 
de hand te houden. Gebruik hiervoor eventueel een kopie van de 
indelingslijsten uit bijlage F-6. 
 
Kamerindeling medewerkers 
Hieronder staan enkele aanwijzingen voor het indelen van de medewerker-
kamers. Meestal stelt de reisleider een indeling voor. Sommige reisleiders 
laten de keuze voor een kamergenoot over aan de medewerkers zelf. 
 
• Als op een reis twee reisleiders of een reisleider en assistent-reisleider 

meegaan is het praktisch wanneer deze een kamer delen. 
• Bij tweepersoonskamers is het handig om beurtelings 'per kamer' 

nachtdienst te doen. Plaats daarom liever geen nieuwelingen bij elkaar. 
• Plaats in beginsel mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen. Als er een 

reden is om hiervan af te wijken, informeer dan vooraf of men bezwaar 
heeft tegen een gemengde kamerbezetting. 

 
Het is handig om van tevoren naamkaartjes te maken om tijdens de reis op 
de kamerdeuren van de deelnemers en medewerkers te kunnen plakken. 
Gebruik gemakkelijk verwijderbaar tape of gele memovelletjes: die laten 
geen plakresten achter.  
 
Zorg ook voor een kamerindeling die op ieder kamer kan worden 
opgehangen zodat medewerkers en deelnemers weten op welke kamers of 
in welke appartementen men verblijft. 
 
 

3.5. Materialen 
 
Met elke reis gaat een vaste nooduitrusting (zie Bijlage E) mee.  
Neem voor de overdracht van het SRG-materiaal zelf contact op met de 
materiaalbeheerder. 
 
 

3.6. Reisbureau en reisplanning 
 
De buitenlandse vlieg- en busreizen worden door de SRG ingekocht bij een 
reisbureau. Binnenlandse en buitenlandse busjesreizen worden door de 
SRG zelf georganiseerd.  
Alle contacten tussen reisleiders en het reisbureau moeten via de 
Commissie Reizen of Commissie Deelnemers verlopen. Het is niet 
toegestaan om zelf contact op te nemen met het reisbureau. 
 
Vliegreis 
Neem ruim voor vertrek contact op met de Commissie Reizen.  
Geef de volgende gegevens door: 
 
• kamerindeling; 

Tip ! 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 6 
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• diëten (voor in het vliegtuig en in het hotel); 
• bijzonderheden met betrekking tot de vlucht;  
 
De volgende zaken worden standaard door het reisbureau geregeld: 
 
• Kamers of appartementen dicht bij elkaar en zo mogelijk op één 

verdieping, tenzij er sprake is van het gebruik van aangepaste kamers. 
Deze kamers zijn vaak verdeeld over het hotel. 

• Reservering van de zitplaatsen vóór in het vliegtuig; 
• Bij transferbussen: een aparte transferbus  
• Bij gate met slurf: dat de rolstoelen in de slurf gezet worden en niet als 

bagage worden afgevoerd. 
 
Het reisbureau geeft aan de Commissie Reizen een aantal gegevens door, 
zoals de naam van de touroperator, de vliegtuigmaatschappij, het 
vluchtnummer en de naam van de contactpersoon ter plaatse. 
Bel ongeveer 3 weken voor vertrek nogmaals met de Commissie 
Deelnemers en overleg wat eventueel nog geregeld moet worden. 
Bespreek in ieder geval de gang van zaken rondom het vertrek, de 
aankomst op het buitenlandse vliegveld, het uitstappen, uitchecken en het 
vertrek van het vliegveld. 
Het is aan te raden om in het vliegtuig met de purser de gang van zaken te 
bespreken van de uitstapprocedure. Er kan dan mogelijk via de cockpit 
worden geregeld dat de rolstoelen naar de gate of het vliegtuig komen. 
 
Busreis 
Neem ruim voor vertrek contact op met de Commissie Reizen. Geef de 
volgende gegevens door: 
 
• kamerindeling:  
• diëten (voor de lunch- en overnachtingadressen) 
 
De Commissie Reizen geeft door welke busmaatschappij voor het transport 
zorgt. Neem in overleg met de commissie contact op met de 
busmaatschappij en maak alvast telefonisch kennis met de chauffeur. Geef 
het aantal benodigde vaste zitplaatsen in de bus door en bespreek 
eventuele bijzonderheden bij het in- en uitstappen. 
 
Overige zaken om met de buschauffeur door te nemen: 
 
• Wat zijn de afspraken ten aanzien van koffie, thee en frisdrank in de 

bus? Vaak verzorgen de medewerkers dat. Er worden streeplijsten 
bijgehouden en aan het eind afgerekend. 

• Hoe ziet de in- en uitstapprocedure eruit? Volgens de wet moet de 
chauffeur alles doen, van het bedienen van de lift en vastzetten van de 
stoelen tot het inladen van de bagage. Ervaren medewerkers kunnen 
de taken van de chauffeur goed verlichten en daarmee de instaptijd 
bekorten. De eindverantwoordelijkheid ligt evenwel bij de chauffeur. 
Geef de chauffeur voldoende gelegenheid voor een eindcontrole op de 
bagage, lift en vastgezette rolstoelen. 

• Maak duidelijke afspraken over de rol van de chauffeur. Spreek af dat 
de chauffeur vrijblijvend mag meehelpen, maar niet meedoet met de 
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privacy-gevoelige taken, zoals de ochtendverzorging. Houd hier 
rekening mee indien de chauffeur deelneemt aan het medewerkers-
overleg.  
Spreek wel zo nu en dan een apart werkoverleg af tussen de reisleider 
en de chauffeur. 

 
3.7. Geld 

 
Ongeveer 2 weken voor vertrek stort de penningmeester het reisbudget op 
de rekening die de reisleider heeft opgegeven. De hoogte van het bedrag 
hangt af van het vakantiegebied en het arrangement. De penningmeester 
stuurt hiervan een specificatie. 
Het bedrag bestaat uit een budget voor excursies en maaltijden. 
Vliegtickets, overnachtingkosten en vervoer (bus, rolstoelbusjes) worden 
apart door de SRG betaald.  
Bij vliegreizen moet de huur van auto’s of busjes, voor het maken van 
excursies in het land van bestemming, wel uit het reisbudget worden 
betaald. Bij het gebruik van rolstoelbusjes moet de brandstof ook uit het 
reisbudget worden betaald. 
Het is de bedoeling om het geld zo doelmatig mogelijk om te zetten in 
vakantieplezier. Probeer niet om (veel) geld over te houden, maar bedenk 
dat het reisbudget alleen in noodgevallen overschreden mag worden.  
Op verzoek is het mogelijk om een bedrag aan reservegeld mee te krijgen. 
Neem hiervoor contact op met de penningmeester. 
 
Voor de besteding van het bedrag gelden de volgende afspraken: 
 
• Gebruik een klein deel van het budget voor de reisvoorbereiding, 

bijvoorbeeld voor een hapje en drankje bij de voorbespreking. Betaal 
echter geen reiskostenvergoeding voor vervoer naar de 
voorbespreking, vakantielokatie of vliegveld. 

• Als geen volpension is voorzien, betaal dan lunches en diners uit het 
reisbudget, of kies ervoor om eens per drie dagen eetgeld uit te keren.  

• Drankjes zijn voor eigen rekening. Reserveer bij hotelvakanties wat 
budget voor bijvoorbeeld een welkomstdrankje bij aankomst en voor 
een consumptie tijdens het medewerkersoverleg. 
Bij verblijf in vakantiehuisjes of groepsaccomodatie kan men 
bijvoorbeeld een streeplijstje gebruiken. Het is raadzaam om 
halverwege de vakantie alvast af te rekenen, zodat men niet aan het 
eind van de vakantie voor de verrassing komt te staan dat de 
deelnemer geen geld meer heeft om deze consumpties te betalen. 

• Verdeel het excursiebudget rechtvaardig. Als deelnemers een bijzonder 
dure excursie willen maken, vraag dan de betreffende deelnemers om 
een bijdrage in de kosten waarbij de deelnemers ook de extra kosten 
betalen voor de medewerkers die mee gaan. 

• Gebruik eventueel overgebleven geld niet voor de financiering van een 
reünie. Het resterende geld mag ook niet cash uitgekeerd worden aan 
deelnemers. 

 
Buitenlands geld 
Het blijkt het voordeligst om het geld in het buitenland op te nemen via 
een pinautomaat. Ook is het mogelijk, hetzij tegen meer opnamekosten, 
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om geld op te nemen met een Creditcard. Neem vanuit Nederland slechts 
een klein bedrag aan buitenlands geld mee voor de eerste uitgaven.  
 
Begroting 
Het is verstandig om vooraf een begroting te maken. Bedenk dat het 
mogelijk is om enigszins met de uitgavenposten te schuiven: door iets 
minder geld aan (uit) eten uit te geven, kan men bijvoorbeeld meer aan 
autohuur, excursies of een slotavond besteden. 
 
Voorbeeld:  (voor een reis met volpension) 
 
Percentage Post Opmerkingen 
  2% Voorbereiding voor de voorbespreking, telefoonkosten, ..  
85% Excursies inclusief autohuur 
  5% Consumpties 'rondjes van de SRG' 
  5% Slotavond indien van toepassing 
  3% Overig telefoonkosten vanuit het buitenland, huur kluisje, et cetera 

 
Zie verder paragraaf 6.3 en 10.2 voor de financiële zaken die men tijdens 
en na afloop van de reis moet regelen. 
 

3.8. Excursies 
 
De SRG stelt zich ten doel zo goed mogelijk aan de individuele 
vakantiewensen van de deelnemers tegemoet te komen. Een vrije keuze 
uit een ruime hoeveelheid excursies hoort daarbij. Uiteraard is het aantal 
excursies afhankelijk van het soort vakantie. 
De meeste reisleiders, of in overleg één of twee medewerkers, maken een 
excursiemap, waaruit de deelnemers tijdens de eerste vakantiedagen een 
keuze kunnen maken. Het is handig om een dergelijke map zoveel mogelijk 
van tevoren in elkaar te zetten. Tijdens de reis kun je deze map aanvullen 
met ideeën die deelnemers en medewerkers zelf aandragen. 
 
Enkele tips bij het maken van een excursiemap: 
 
• Neem een multomap en stop daar ongeveer 20 lege velletjes papier in. 

Bedenk aan de hand van het reisverslag van de vorige keer 5 tot 10 
dagexcursies, plus een aantal excursies van een halve dag. Maak van 
elke excursie een aansprekende beschrijving en fleur deze op met een 
tekening of plaatjes uit folders of internet. 
Geef zo mogelijk een indicatie van de reistijd, reisafstand en eventuele 
extra kosten. 

• Wees creatief en bedenk naast de klassieke excursies een paar 
gemakkelijk te realiseren low-budget uitjes, zoals een wandeling naar 
de stad, het roken van een waterpijp, of het bekijken van een 
zonsondergang. Een excursie zoals: 'winkelen met een medewerker 
naar keuze' is goedkoop maar blijkt altijd erg populair. 

• Neem altijd een paar 'avontuurlijke' excursies op zoals: 
–  trektocht (route door excursiegroepje zelf vast te stellen) 
–  tochtje met speedboot, jetski, kameel of parasailing  
–  bergtocht met een gehuurde jeep 
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• Bedenk ook een paar 'rustige' uitstapjes, zoals museumbezoek of een 
archeologische wandeling. Er zijn ook deelnemers die op zondag een 
bezoek aan een kerkdienst op prijs stellen.  

• Neem wat knip- en plakspullen mee naar de vakantiebestemming om 
de excursiemap ter plaatse te kunnen aanvullen. Bijlage F – 10 bevat 
een lijst met dit soort zaken die tijdens de reis van pas kunnen komen. 

 
De indelen van excursies tijdens de reis wordt besproken in paragraaf 6.2. 
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4. Voorbespreking 
 
 
 
Organiseer 2 tot 4 weken voor het vertrek een voorbespreking met de 
medewerkers. De voorbespreking is bedoeld om de gang van zaken tijdens 
de reis te bespreken, de verzorging van de deelnemers door te nemen en 
de taken te verdelen.  
De voorbespreking is ook een gelegenheid om met elkaar kennis te maken. 
Dit is met name van belang omdat de eerstvolgende ontmoeting de eerste 
dag van de vakantie is. Deze eerste dag is traditioneel een van de lastigste 
momenten van de reis waarbij het direct al aankomt op een soepele 
onderlinge samenwerking. 
 

4.1. Opzet 
 
Je kunt de voorbespreking het beste afspreken op de kaderdag. De 
voorbespreking neemt ongeveer 4 uur in beslag. 
 
Het makkelijkste is om de voorbespreking te organiseren bij een 
medewerker thuis, die op een centrale, makkelijk te bereiken plaats, 
woont. Vraag of de gastheer of -vrouw voor een hapje en drankje wil 
zorgen en laat de bonnetjes bewaren voor de onkostendeclaratie.  
 

4.2. Agenda 
 
Besteed bij de voorbespreking aandacht aan onderstaande onderwerpen. 
Bijlage F – 7 bevat een voorbeeld van een uitgewerkte agenda. 
 
Het is praktisch om vooraf de volgende stukken voor de medewerkers te 
kopiëren: 
 
• de agenda, met eventueel een aparte afsprakenlijst waarop men de 

taakverdeling kan aantekenen;  
• de dwarslijst; 
• de voorlopige kamerindeling van medewerkers en deelnemers. 
 
 
Kennismaking 
Zorg dat de medewerkers ruime gelegenheid krijgen om kennis te maken 
met elkaar. 
Het is belangrijk om er op te letten dat nieuwe medewerkers zich op hun 
gemak voelen. Het komt helaas voor dat, na de voorbespreking, een 
aspirant-medewerker afzegt, omdat het verwachte reisplezier niet lijkt op 
te wegen tegen de angst voor de vele nieuwe, onbekende dingen en 
gezichten. Een beetje 'pep-talk' kan geen kwaad. 
 
Vakantiebestemming 
Vertel iets over de vakantiebestemming, de accommodatie, het 
arrangement, de faciliteiten en de omgeving. Het is aardig om een folder of 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 7 
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iets dergelijks te kunnen laten zien. Neem daarom de excursiemap die je 
hebt gemaakt. Als het een reis is naar een eerder bezochte bestemming, 
geef dan in het kort de ervaringen uit het vorige reisverslag weer. 
 
Organisatie tijdens de reis 
Vertel iets over het algemene verloop van de reis, de dagindeling en de 
opzet van excursies. 
Leg uit wat het medewerkersoverleg inhoudt en spreek af op welke 
momenten dat gehouden zal worden (zie ook paragraaf 7.4). Het is de 
bedoeling dat er iedere dag een overleg plaatsvindt. Het kan tijdens de 
vakantie blijken dat een ander tijdstip meer geschikt is. 
 
Functie- en taakverdeling 
Een reisleider hoeft niet alle organisatietaken zelf te doen. Gaat er een 
assistent-reisleider mee, verdeel dan onderling de voornaamste taken zoals 
planning, excursies, autohuur, financiën en 'contact met de hotelstaf'. 
Capabele ervaren medewerkers vinden het vaak leuk om dit soort 
verantwoordelijke taken op zich te nemen. Dat kan zeker van pas komen. 
Het komt de betrokkenheid en teamgeest ten goede als ook de andere 
medewerkers een passende organisatie- of beheertaak krijgen, zoals: 
 
• beheer busjes/auto's en -papieren; 
• ophalen busjes bij het verhuurbedrijf; 
• reparatie van rolstoelen en beheer van het gereedschap; 
• beheer materialen (pechtassen, steken, zeiltjes e.d.); 
• maken ontruimingsplan (zie paragraaf 7.3). 
 
Neem in ieder geval ook door wie er een rijbewijs heeft én het ziet zitten 
om tijdens de reis als chauffeur te fungeren. Bespreek bij reizen met 
rolstoelbusjes wie er voldoende rijervaring met een busje heeft om de 
eerste dagen te kunnen rijden (zie bijlage H).  
Reis je naar een land met links verkeer breng dit dan nadrukkelijk onder de 
aandacht en inventariseer wie er wil te rijden. 
 
Accommodatie 
Bespreek de voorlopige kamerindeling van de deelnemers en de 
medewerkers. Spreek af hoe om te gaan met kamersleutels. 
Vergeet niet om door te nemen wat er moet gebeuren bij calamiteiten, 
zoals een brandalarm in hotel. Het is belangrijk dat iemand op de eerste 
dag een 'ontruimingsplan' maakt: uitzoekt waar zich de nooduitgangen 
bevinden, welke vluchtroutes er zijn en wie zich in noodgevallen ontfermt 
over welke deelnemers (zie paragraaf 7.3). 
Maak kopieën van het ontruimingsplan en hang deze op elke kamer.  
 
Vertrekdag 
Voor een soepel verloop van de vertrekdag is een duidelijk draaiboek 
nodig. Spreek de planning van de vertrekdag van A tot Z door en verdeel 
de taken.  
In hoofdstuk 5 wordt de gang van zaken op de vertrekdag voor de 
verschillende soorten reizen apart besproken.  
 
 

Busjes 
Bijlage 
 
  H 
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Verzorging en omgang 
De dwarslijst vormt een handige leidraad bij het bespreken van de 
deelnemerverzorging. Bespreek elke deelnemer afzonderlijk en neem 
gezamenlijk door welke hulp de deelnemer nodig lijken te hebben. 
Let er goed op het verschil in achtergrondkennis: voor de één zijn termen 
als 'tetraplegie' en 'uritip' dagelijks gebruikte termen. Anderen horen een 
woord als 'celstofmatje' misschien voor het eerst. 
Neem vervolgens de ochtendverzorgingslijst en de kamerindelingen van de 
deelnemers door, inventariseer de wensen en opmerkingen en pas de 
lijsten zonodig aan. 
 
De SRG besteedt elk jaar tijdens de kaderdag ruime aandacht aan de 
omgang tussen (amateur)verzorgers en gehandicapte reisgenoten. Het kan 
geen kwaad om de volgende punten nog even kort te bespreken: 
 
• hygiëne, zoals handenwassen na toilethulp; 
• betutteling: 'dan gaan we nu even onze tanden poetsen ...'  
• medicijngebruik: sommige deelnemers kunnen dit niet zelf bijhouden; 
• geld: sommige deelnemers kunnen hier niet mee omgaan; 
• alcoholgebruik in combinatie met medicatie en vermoeidheid; 
• eethulp; 
• omgang met spraakstoornissen; 
• omgang met traagheid; 
• omgang met claimend gedrag; 
• omgang met de rolstoel, zoals het overbruggen van stoepranden; 
• tiltechnieken. 
 
(Neem eventueel paragraaf 7.5 – sociale problemen even door) 
 
Wijs medewerkers op het bestaan van schriftelijke overdrachten van de 
thuissituatie van de deelnemers. De meeste deelnemers hebben deze 
ergens in hun bagage zitten. Hierin staat meestal een duidelijke toelichting 
op de noodzakelijke verzorging en hierin worden tevens eventuele 
bijzonderheden genoemd. Het is dan ook belangrijk dat de medewerker de 
deelnemer die hij ‘s ochtends verzorgt, tijdig hier naar vraagt en deze ook 
aan jou als reisleider en aan de verpleegkundige laat lezen. 
 
Nachtdienst 
Op veel reizen is een nachtronde nodig en soms zelfs twee. Om problemen 
te voorkomen, dient de nachtdienst door 2 medewerkers gedaan te 
worden. Verdeel de nachtdienst per toerbeurt over de medewerkerkamers. 
De eerste nachtdienst wordt meestal door de reisleider en/of 
verpleegkundige gedaan om zo te bepalen in hoeverre er voor de rest van 
de vakantie nachthulp nodig is. 
Als het er naar uitziet dat de nachtdienst veel tijd vergt (meer dan een half 
uur per ronde) dan is het verstandig om af te spreken dat de dienstdoende 
medewerkers de gelegenheid krijgen om op tijd naar bed te gaan. 
Spreek af wie er reiswekkers en zaklampjes meenemen.   
Geef bij verblijf in een hotel elke avond aan de nachtportier door welke 
kamer nachtdienst heeft. 
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Bedenk dat bij de reizen een nachtdienst een zware belasting vormt op de 
toch al drukbezette medewerkers. Bekijk dus altijd of het mogelijk is de 
nachtronde te laten uitvoeren aan het begin van de nacht, bijvoorbeeld 
ergens tussen 1 en 2 uur, direct aansluitend op de werkdag. 
Na een nachtdienst mag de betreffende medewerker die dag niet rijden. 
 
Verantwoordelijkheden 
Neem ter afsluiting door hoe de verantwoordelijkheden liggen, welke 
formele rol de reisleider en verpleegkundige vervullen en welke 
verantwoordelijkheid de andere medewerkers hebben. 
Denk hier van tevoren even over na: zeker als er meer dan één reisleider 
of verpleegkundige op een vakantie meegaat, is het belangrijk dat deze 
zaken duidelijk worden afgesproken. 
Hoe men dit ook organiseert: de SRG beschouwt één reisleider en één 
verpleegkundige als eindverantwoordelijke. De formele afspraken over 
taken en verantwoordelijkheden zijn terug te vinden in Bijlage C. 
 
Bespreek de volgende voor ieder geldende verantwoordelijkheden: 
 
• Inzet: wat wordt er van je verwacht; 
• Het voorkomen van oververmoeidheid;  
• Alcoholgebruik, roken en gebruik mobiele telefoon; 
• Chauffeuren: in relatie tot rijstijl, verkeersovertredingen, vermoeidheid 

en alcohol; 
• Spanningen, conflicten, relaties. 
 
Het ontstaan van spanningen en conflicten is een logisch gevolg van de 
werkdruk en intensieve omgang met nieuwe mensen. Besteed bij de 
voorbespreking aandacht aan dit onderwerp en wijs erop dat men 
spanningen niet te ver moet laten oplopen. Maak irritaties tijdig kenbaar en 
laat het niet escaleren in geroddel, ruzies en partijvorming. 
In paragraaf 6.5 wordt het ontstaan van 'spanningen en conflicten tijdens 
de reis' kort besproken. In de paragrafen 7.5 en 7.6 wordt wat uitgebreider 
ingegaan op sociale problemen. 
 
Maak van de voorbespreking een afsprakenlijstje en stuur dat tijdig aan 
alle medewerkers, zodat ieder op de hoogte is van de taakverdeling.  
 

Taken: 
Bijlage 
 
  C 
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5. Vertrekdag 
 
 
Om van de eerste dag ook een geslaagde dag te maken komt het vooral 
aan op een goede voorbereiding. In dit hoofdstuk bespreken we de gang 
van zaken tijdens de dag van vertrek voor de verschillende soorten SRG-
reizen. Besteed bij de voorbespreking ruime aandacht aan de planning en 
taakverdeling. De taken die onderling verdeeld moeten worden zijn ook 
terug te vinden in Bijlage F – 7 : de agenda van de voorbespreking. 
 
 

5.1. Binnenland 
 
Bij een binnenlandse reis is de vertrekdag eenvoudiger dan bij een 
vliegreis. Toch zijn er paar punten om even in het achterhoofd te houden: 
 
• Moment van aankomst 

Deelnemers houden zich bij binnenlandse reizen meestal niet zo strak 
aan de tijden die zijn opgegeven in de Reiswijzer. Houd er rekening 
mee dat de eerste deelnemers een half uur eerder plegen te arriveren 
dan is aangekondigd. Zorg dus dat de medewerkers ruim op tijd op de 
accomodatie zijn en dat het voorbereidende werk is gedaan.  
 

• Medewerkerbezetting 
Het lukt vaak niet om alle medewerkers én materialen van te voren 
aanwezig te laten zijn. Bij verblijf in huisjes, appartementen of 
groepsaccomodatie moeten er misschien ook nog boodschappen 
gedaan worden. 
Let er bij het maken van de werkafspraken op dat er voldoende 
medewerkers aanwezig kunnen zijn om de deelnemers en hun 
wegbrengers hartelijk te ontvangen en rond te leiden.  
 

• Vermaak 
Bij reizen die vroeg beginnen is het handig om alvast een klein uitstapje 
voor de eerste middag of avond te bedenken, zoals een wandeling in de 
omgeving. 

 
Voorbereiding 
Maak vooraf een goede planning. Bij de meeste binnenlandse reizen moet 
men zelf de rolstoelbusjes ophalen bij het verhuurbedrijf. Vaak zijn de 
SRG-materialen al bij het ophaalpunt, maar soms moeten deze spullen 
apart opgehaald worden uit het SRG-magazijn in Haarlem of Bunschoten. 
Houd er rekening mee dat het ophalen van de busjes en materialen al 
gauw een halve dag tijd kost. 
Probeer dus om deze zaken zo mogelijk al vóór de vertrekdag geregeld te 
hebben. 
Het is praktisch om een A4'tje te maken voor de medewerkers met daarop 
de belangrijkste gegevens, zoals de taakverdeling, kamerindeling met 
vermelding van bijzonderheden als papegaaien, bedverhogers en 
dergelijke, zoals besproken tijdens de voorbespreking. 

Lijst: 
Bijlage 
 
F - 7 
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Bij reizen waarbij de medewerkers zelf voor de maaltijden zorgen is het 
handig om van tevoren boodschappen te doen voor de eerste dag en 
daaropvolgende ochtend. Neem in ieder geval vooraf wat algemene 
levensbehoeften mee zoals toiletpapier, koffie en thee en dergelijke.  
Een goed begin is de halve vakantie: koop een lekkere taart ! 
(en denk aan mensen met een dieet) 
 
Voorbereiding op locatie  
Bij verblijf in huisjes is het plezierig om één ruimte in te richten als 
'huiskamer'. Met wat passen en meten en verplaatsen van meubilair lukt 
dat vaak wel. Gebruik zonodig twee aangrenzende ruimtes. 
Reserveer één koelkast voor drankjes en voorzie deze van een streeplijst.  
 
Binnen de SRG geldt als afspraak dat elke deelnemer een incontinentie-
zeiltje om het matras krijgt, dus ook deelnemers die niet incontinent zijn 
en niet op bed worden gewassen. Dat lijkt misschien wat kort door de 
bocht, maar er is wel iets voor te zeggen: de SRG heeft veel belang bij een 
goede relatie met de hotels. Natte matrassen moeten daarom pertinent 
voorkomen worden. 
 
Opening 
Heet iedereen welkom namens de SRG, stel de medewerkers nog een keer 
voor en vertel iets over de dagelijkse gang van zaken (zoals het 
medewerkersoverleg) en programma voor de rest van de dag en vergeet 
niet iedereen een fijne vakantie te wensen. 
 

5.2. Buitenland vliegreis 
 
Het is praktisch om bij aankomst op het vliegveld de medewerkers een 
A4’tje te geven met daarop de belangrijkste gegevens, zoals: 
 
• tijdschema van de vertrekdag; 
• taakverdeling tijdens de vertrekdag. 
 
Verzamelen 
Zorg ervoor dat alle medewerkers uiterlijk 4 uur voor vertrek op de 
luchthaven aanwezig zijn en zorg dat je verzamelt op de verzamelplaats, 
die vermeld staat in de Reiswijzer. In de praktijk arriveren de meeste 
deelnemers tussen de 3,5 en 3 uur voor vertrek. 
Voor de herkenning is het handig om je reisleiderbadge op te spelden. 
Deze is te verkrijgen tijdens de kaderdag, indien vooraf aangevraagd. Het 
is prettig als ook de andere medewerkers een naamplaatje dragen. 
 
Regel de volgende zaken, zoals afgesproken op de voorbespreking: 
 
• ontvangen deelnemers, noteer naam en eventuele laatste aanwijzingen. 
• controleer of deelnemers paspoort/ID-kaart bij zich heeft en laat deze 

bij de deelnemer zelf. Controleer de medicijnen in de handbagage. 
• plak naamstickers op bagage, handbagage en rolstoel. 
• controleer bagage op gele SRG label. 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



5 - Vertrekdag 5 – 3 

• markeer alle rolstoelonderdelen (ook het zitkussen) met gekleurde tape 
en gebruik per rolstoel een aparte kleur. 

• noteer het aantal stuks bagage per deelnemer en medewerker. 
• neem een pechtas mee als handbagage (let op scherpe voorwerpen) 
• verdeel de bagage over lorrie, let op incheck schema reisleider. 
 
 
Instapkaarten en stoelindeling 
Maak gebruik van de eerder opgestelde lijst (zie paragraaf 4.3) met 
aandachtspunten ten aanzien van de zitplaatsen van deelnemers. 
De maatschappij geeft pas op dit moment het definitieve vliegtuigtype en 
stoelenplan door. Maak op basis van deze gegevens een stoelindeling en 
bepaal de instapvolgorde: 
 
• Deel bij rijtjes van 3 stoelen tussen elke twee deelnemers een 

medewerker in. 
• Plaats zware deelnemers indien mogelijk aan het gangpad. 
• Plaats deelnemers die links of rechts steun nodig hebben bij het zitten 

aan de (juiste) zijkant van het vliegtuig. 
 
Bepaal aan de hand van de stoelindeling de volgorde van instappen (van 
voor naar achter en van raamzijde naar gangpad). Neem deze gegevens 
over op een A4'tje of een leeg instapformulier. Bijlage F – 8  bevat instap-
formulieren en lege stoelindeling-formulieren voor enkele veelgebruikte 
vliegtuigtypen.  
 
Als je niet zelf bezig bent met een taak probeer dan intussen een beetje in 
de buurt van het verzamelpunt te blijven en te controleren of alles soepel 
verloopt. 
Tussen de 3,5 en 3 uur voor vertrek is hopelijk iedereen gearriveerd, 
ontvangen, gerustgesteld en de bagage gecontroleerd op labels.  
Wacht niet met inchecken en paspoortcontrole als er op dit moment nog 
een paar reisgenoten ontbreken. Probeer contact te maken met de 
laatkomers, spreek af hoe lang er gewacht gaat worden en laat een 
medewerker de laatkomers opvangen.  
 
Inchecken  
Inmiddels zal duidelijk zijn aan welke balie kan worden ingecheckt. Check 
in volgens schema reisleider. Deelnemer/medewerker met pasoort/ID-
kaart en persoonlijke bagage horen bij elkaar.  
 
Paspoortcontrole 
Als de bagage is ingecheckt is het tijd om afscheid te nemen van de 
wegbrengers. Inmiddels weet je de tijd waarop je bij de vertrekpier moet 
verzamelen. Dit is meestal zo'n drie kwartier voor vertrek. Het nummer 
van de gate staat op de instapkaarten. 
Het is zinvol om bij elkaar te blijven. Zorg dat iedereen weet hoe laat men 
uiterlijk bij de juiste pier moet zijn en wat de looptijd is tot de gate. 
Bijlage G bevat een plattegrond van de luchthavens met eventuele  
looproutes en -tijden naar de verschillende pieren. 
Laat iedere medewerker één of twee deelnemers helpen en probeer in 
optocht door de paspoortcontrole te gaan. 

Kaart: 
Bijlage 
 
  G 

Stoel: 
Bijlage 
 
F - 8 
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Taxfree gebied 
Enkel voor reizen naar niet EU-landen is het nog mogelijk om taxfree te 
kopen. Ervaring leert dat de tijd om naar de gate te gaan uiterst beperkt 
is, beperk het winkel zoveel mogelijk en denk ook aan een toiletstop voor 
het instappen. Laat in verband met het toiletbezoek eventueel onervaren 
medewerkers optrekken met ervaren medewerkers.  
 
Instappen 
Controleer of iedereen op tijd bij de instapbalie aanwezig is en stuur 
eventueel enkele medewerkers terug om achterblijvers op te halen. Laat 
één van de medewerkers de naam van de eigenaar op de inkooptassen 
noteren. 
Het is gebruikelijk dat het instappersoneel van de vliegmaatschappij vooraf 
door het reisbureau is ingelicht en ruim op tijd bij de instapbalie verschijnt. 
Desondanks moet er vanaf dit moment snel gewerkt worden om vertraging 
van het vliegtuig te voorkomen. 
Leg aan deelnemers die voor de eerste keer meegaan in een paar woorden 
uit hoe het instappen in zijn werk gaat. 
Het SRG-gezelschap stapt altijd als eerste in. Laat de deelnemers opstellen 
voor de slurf. Als toestemming wordt verleend om naar het vliegtuig te 
gaan moeten de deelnemers door twee medewerkers in de juiste 
instapvolgorde naar het eind van de slurf worden begeleid, zodat de 
tilploeg niet hoeft te wachten. Plaats bij deelnemers die getild moeten 
worden de rolstoel met de rugzijde in de richting van de vliegtuigdeur en 
bij deelnemers die zelf instappen de voorzijde in de richting van de deur.  
 
Verdeel verder taken als volgt: 
 
• Stel een tilploegje samen van drie sterke medewerkers, waarvan er 

afwisselend twee tillen (met de voor-achter methode, vanwege de 
beperkte ruimte) en één zorgt voor de handbagage. Til erg zware 
deelnemers gedrieën.  

• Laat twee medewerkers de vrijgekomen rolstoelen demonteren. 
Probeer de rolstoel zoveel mogelijk intact te laten. Breng de 
gedemonteerde stoelen direct naar de container aan de 
tegenoverliggende vliegtuigdeur of zet ze aan de zijkant van de slurf. 
Doe de losse rolstoelonderdelen in de meegebrachte 
plunjezakken/postzakken. Let goed op scherpe delen in verband met 
mogelijke beschadiging van de zittingen en rugleuningen. Het 
luchthavenpersoneel zorgt voor het inladen van de rolstoelen.  

 
Deze taakverdeling gaat uit van de gebruikelijke 8 medewerkers. Pas bij 
kleinere of grotere groepen de verdeling aan.  
 
Tijdens de vlucht 
Er is tijdens de vlucht volop gelegenheid voor een nadere kennismaking 
met de deelnemers. Denk bij de maaltijd in het vliegtuig aan de 
medicijnen. Op korte vluchten worden geen maaltijden meer verstrekt. 
Stem met de purser alvast de uitstapprocedure af. Geef door dat de 
rolstoelen en plunjezakken met losse onderdelen bij het vliegtuig moeten 
blijven en niet naar de bagageafhandeling mogen gaan. 
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De meeste kleinere vliegvelden hebben geen slurf. Vraag tijdens de vlucht 
aan de purser wat ter plaatse voorhanden is en stem daar in overleg met 
hem of haar de uitstapprocedure af. Vraag ook of er een cateringwagen 
beschikbaar is. Dit voertuig is te gebruiken als rolstoellift en kan soms drie 
of vier rolstoelen tegelijk transporteren. 
Als een directe overstap niet mogelijk is, laat dan vragen om een aparte 
shuttlebus voor het vervoer. 
 
Aankomst 
De SRG groep verlaat als laatste het vliegtuig.  
Eerst worden de rolstoelen aangevoerd en in elkaar gezet. Het tillen van de 
deelnemers gebeurt via het schema van de reisleider. Indien aanwezig, ga 
via de slurf naar het luchthavengebouw. Gebruik anders de cateringlift om 
naar het luchthavengebouw te komen. 
 
Houd rekening met de volgende aanwijzingen: 
 
• Begin pas met uitstappen als iedereen op de hoogte is van de 

werkwijze en taakverdeling. 
• Maak gebruik van de hulp van het grondpersoneel, laat ze echter geen 

deelnemers tillen of rolstoelen in elkaar zetten.  
• Om een deelnemer veilig in een bus te kunnen tillen zijn drie 

medewerkers nodig: twee om te dragen en één om te zekeren  
(= meetillen aan de broeksriem). Zet zware deelnemers eerst op de 
tilstoel (indien voorhanden)en til ze met stoel en al in de bus. Probeer 
eerst even uit of de tilstoel in het gangpad past. 

• Door warmte, lawaaiige vliegtuigmotoren en paniekerig grondpersoneel 
ontstaat gemakkelijk een overhaaste of onachtzame manier van 
werken. Wees daar attent op.  

 
Bagage afhandeling 
De SRG-bagage is gemakkelijk te herkennen aan de gele labels. Laat één 
medewerker de bagage op karren zetten en afstrepen op het bagagelijstje 
dat voor vertrek is gemaakt (zie onder het kopje 'Verzamelen', p. 6–2). 
In de praktijk duurt het verzamelen en inladen van alle bagage vaak een 
uur of langer. 
Als er bagage ontbreekt of beschadigd is, ga in de douanehal naar de 
bagageservicebalie waar u een Property Irregularity Report (PIR) kunt 
laten invullen. Bekijk of je het gemis met wat improviseren en delen kunt 
opvangen. Eventueel is het mogelijk om vervangende spullen aan te 
schaffen en de kosten hiervoor op de vliegtuigmaatschappij te verhalen. 
 
Transfer naar hotel 
De busreis naar het hotel wordt georganiseerd door een hostess van het 
reisbureau. Meestal is de hostess op het vliegveld aanwezig en assisteert 
bij eventuele problemen. 
 
Aankomst in hotel 
Zet de rolstoelen in elkaar en begin met uitstappen zodra er een paar 
gereed zijn. Het inchecken in het hotel kost vaak nogal wat tijd; dus wacht 
hier niet mee tot iedereen is uitgestapt. 
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Spreek direct bij aankomst met de hotelreceptie een plaats af waar de 
bagage kan worden heengebracht en vraag waar de eventuele aangepaste 
toiletten zijn.  
Het is plezierig om na het uitstappen en de aansluitende toiletsessie een 
plekje te zoeken om even bij te komen van de reis. Dit kan ook een goede 
gelegenheid zijn om het reisgezelschap een drankje aan te bieden en een 
openingswoordje te doen: heet iedereen welkom namens de SRG. 
 
Neem vervolgens de kamers in gebruik. Het is praktisch als de medewerker 
die helpt bij de ochtendverzorging ook helpt bij het inrichten van de kamer 
van de betreffende deelnemer. Spreek een plaats af voor het opslaan van 
de overige materialen. 
 
Binnen de SRG geldt als afspraak dat elke deelnemer een incontinentie-
zeiltje om het matras krijgt, dus ook deelnemers die niet incontinent zijn 
en niet op bed worden gewassen. Dat lijkt misschien wat kort door de 
bocht, maar er is wel iets voor te zeggen: de SRG heeft veel belang bij een 
goede relatie met de hotels. Natte matrassen moeten daarom pertinent 
voorkomen worden. 
Noteer alle kamernummers en wie er verblijven. Hang op elke kamer een 
lijst.  
 

5.3. Buitenland busreis 
 
Verzamelen 
Zorg ervoor om zelf ruim van tevoren op de verzamelplaats aanwezig te 
zijn om vroeg arriverende deelnemers op te kunnen vangen. 
 
• Geef een paar medewerkers de taak om de deelnemers en hun 

wegbrengers hartelijk te ontvangen. Zorg voor een notitieblokje of iets 
dergelijks, want vaak hebben de wegbrengers nog enkele 
bijzonderheden te melden. Laat bijhouden wie er gearriveerd zijn. 

• Zorg ervoor dat de bagage op een goede overzichtelijke plaats wordt 
opgesteld en vraag een medewerker om zich hierover te ontfermen.  

• Informeer de deelnemers individueel over de reistijd naar de eerste 
stopplaats. Vertel iets over de beperkte toiletmogelijkheden in de bus 
en vraag kort voor het instappen of men nog gebruik wenst te maken 
van het toilet van de opstaplocatie. 

 
Instappen 
Omdat er meestal sprake is van een overnachting onderweg wordt de 
deelnemers gevraagd een tasje te maken voor de overnachting. De spullen 
die niet direct nodig zijn, bijvoorbeeld koffers en acculaders kunnen direct 
in het bagageruim geladen worden. Aan het eind volgen dan de rolstoelen. 
De overnachtingtas kan vaak in het passagiersgedeelte van de bus 
meegenomen worden of anders bij de rolstoelen geplaatst worden. 
Controleer voor vertrek of iedereen aanwezig is. Controleer ook of alle 
bagage is ingeladen. 
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5 - Vertrekdag 5 – 7 

Onderweg 
Meestal is het voldoende om één ruime lunchstop te houden. Stem dit af 
met de chauffeur. Let daarbij ook weer op toiletbezoek.  
 
Overnachting 
Een verblijf van één nacht vergt veel van deelnemers en medewerkers. 
Kamers worden ingericht in de wetenschap dat de volgende morgen alles 
weer in de bus moet. Zaak is dus om alleen de allernoodzakelijkste spullen 
mee naar binnen te nemen. De ervaring leert dat er altijd tóch nog 
onvermoede noodzakelijke spullen in de bus blijven liggen. Maak dus met 
de chauffeur afspraken over de toegang tot de bus, ook voor later op de 
avond. 
Overleg met de chauffeur en hotelpersoneel over het parkeren van de bus. 
Eventuele parkeerkosten komen namelijk voor rekening van de SRG. 
 
Voor het overige verlopen aankomst en vertrek bij busreizen vergelijkbaar 
met vliegreizen. Zie daarvoor respectievelijk paragraaf 5.2 en hoofdstuk 8. 
 
 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



6 - Dagelijkse organisatie 6 – 1 

 

6. Dagelijkse organisatie 
 
 
 
Het accent van de reisleider-activiteiten ligt bij de voorbereiding. Tijdens 
de reis zelf gaat de meeste tijd op aan medewerker-taken zoals ADL-hulp 
en meegaan met excursies. Reken op ongeveer één à twee uur per dag 
voor de coördinerende taken die worden besproken in dit hoofdstuk.  
 
 

6.1. Dagindeling 
 
Na vertrekdag is het praktisch om in een paar dagen naar een min of meer 
vaste dagindeling toe te werken. 
 
Opstaan medewerkers 
Ga er vanuit dat de eerste dag meer dan een uur nodig is voor de 
ochtendverzorging. Neem ruim de tijd voor het. Als in de accommodatie 
het ontbijtbuffet om half 10 sluit, dan moet het verzorgingsritueel dus 
uiterlijk om kwart voor 8 van start gaan. 
Sommige reisleiders hebben de gewoonte om de dag te beginnen door met 
de medewerkers gezamenlijk een kwartiertje thee of koffie te drinken en 
indien mogelijk een licht ontbijt. Dit heeft een paar voordelen: 
 
• de nachtdienst-medewerkers kunnen even verslag doen; 
• er blijven geen medewerkers in bed liggen. Dit risico neemt toe 

naarmate de vakantie vordert.  
• het werkt prettiger met iets in de maag.  
 
Enkele reisleiders combineren deze ochtendbijeenkomst met het dagelijkse 
medewerkersoverleg (zie paragraaf 6.4). 
Neem bij hotelreizen van thuis een waterkoker mee. Je kunt dan op een 
van de hotelkamers koffie en thee maken. 
 
Ochtendverzorging 
De planning van de ochtendverzorging moet toelaten dat de reisleider en 
verpleegkundige een kort rondje kunnen maken langs de kamers. Let 
hierbij als reisleider op de volgende zaken: 
 
• Bekijk of de medewerkercapaciteit goed over de kamers verdeeld is, 

laat licht belaste medewerkers meehelpen op de zwaardere kamers; 
• Houd een oogje op het functioneren en de vorderingen van nieuwe 

medewerkers; 
• Let op de verdeling van hulpmiddelen. 
 
 
Ontbijt 
Voorkom dat er voor het ontbijt een vaste indeling van medewerkers en 
deelnemers ontstaat. Streef naar afwisseling, zodat de eethulp niet steeds 
op dezelfde medewerkers aankomt.  

Tip ! 
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De ervaring leert dat deze afwisseling meestal niet vanzelf gaat. Bespreek 
tijdens het medewerkersoverleg hoe je dit aanpakt.  
 
Hotelvermaak 
Bij hotelreizen is het gebruikelijk dat een deel van de groep 'thuis' blijft en 
zich in en rond het hotel vermaakt. De eerste dagen is de combinatie van 
zwembad, zonneschijn en elkaar vaak al voldoende om een dagje thuis tot 
een onvergetelijke gebeurtenis te maken.  
Dit sluit niet uit dat er na een poosje wat verveling kan gaan optreden en 
men de thuisdag hoofdzakelijk besteedt aan het reikhalzend uitkijken naar 
de volgende excursie. Probeer dus een dag bij het hotel op te fleuren met 
kleine hoogtepuntjes. Voorbeelden daarvan zijn: 
 
• uitzwaaien van de excursiegroepjes (zo mogelijk helpen met inladen); 
• lunchen buiten het hotel, liefst een stukje verderop; 
• samen met de deelnemers nieuwe excursies bedenken; 
• wandelen; 
• kaarten, spelletje doen. 
 
Diner 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij het ontbijt. Voorkom irritaties door 
afspraken te maken over afwisseling. Zie er op toe dat het geven van 
eethulp en tafelen met oninspirerende of spraakgestoorde deelnemers 
behoorlijk wordt afgewisseld. Voorkom dat er aparte medewerkertafels 
ontstaan.  
 
Op appartement-reizen, waar men zelf voor de maaltijden zorgt, vergt het 
organiseren van een avondmaal behoorlijk wat voorbereiding. Maak een 
rooster en laat elke dag twee of drie medewerkers voor het eten zorgen. 
Veel deelnemers hebben thuis geen gelegenheid om zelf te koken en 
vinden het leuk om hieraan mee te werken. Het bedenken van een menu, 
boodschappen doen, voorbereiden en koken is een volwaardige én 
gezellige halve-dag excursie.  
Door inventief met het maaltijdenbudget om te gaan is veel afwisseling 
mogelijk. Ga niet naar een 3-sterren restaurant, maar bezoek voor 
hetzelfde bedrag én een pannenkoekenhuis én een pizzeria. Haal ook een 
keertje chinees of friet. 
 
Als je uit eten gaat is het leuker om in kleine groepjes te gaan. Als je wel 
met een groot gezelschap gaat, reserveer dan vooraf en probeer korting te 
bedingen. Soms heeft de plaatselijke VVV goede suggesties en kan 
bemiddelen bij reserveringen. Vraag ook dan om een korting. 
 
Medewerkersoverleg 
Dit onderwerp wordt apart besproken in paragraaf 6.4 
 
Avondprogramma & uitgaan 
De hotels aan de Middellandse Zee-bestemmingen verzorgen 's avonds 
vaak entertainment. Het niveau van deze voorstellingen is meestal niet zo 
hoog. Zorg dus zeker na een paar dagen voor alternatief avondvermaak. In 
de overige Europese bestemmingen heeft het hotel meestal niets geregeld 
voor de avond. Bedenk hier zelf wat leuke ideeën voor.  
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Voorbeelden zijn: 
 
• avondwandeling 
• terras en cafébezoek 
• uit eten 
• disco 
 
Naar bed 
In beginsel zijn deelnemers vrij om zelf te bepalen wanneer ze naar bed 
gaan. Er moeten wel genoeg medewerkers opblijven om hierbij te helpen.  
Het blijkt in de praktijk meestal nodig om met de medewerkers afspraken 
over dit onderwerp te maken, zodat het late werk niet steeds op dezelfde 
mensen aankomt. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te 
organiseren. Hieronder volgen een paar suggesties: 
 
• spreek bijvoorbeeld af om als medewerker pas te gaan slapen nadat je 

enkele deelnemers (spreek af hoeveel) naar bed hebt gebracht, én 
jezelf hebt afgemeld bij een collega. 

• spreek af dat de nachtdienst-medewerkers op een bepaalde tijd naar 
bed kunnen gaan. 

• laat een medewerker die een keer op tijd naar bed wil dit melden bij 
het medewerkersoverleg. Probeer dit een beetje af te wisselen. 

 
Let als reisleider goed op de vermoeidheid van de medewerkers. Mensen 
variëren nogal in de hoeveelheid slaap die ze nodig hebben en met name 
nieuwe, jonge medewerkers kennen vaak hun eigen grenzen niet. 
Schroom niet om medewerkers naar bed te sturen als zich symptomen van 
oververmoeidheid voordoen. 
Ter wille van de gezondheid van de medewerkers kan het nodig zijn om 
chronisch nachtbrakende deelnemers te verzoeken eerder naar bed te 
gaan. Praat apart met deze deelnemer en laat weten dat jij  ook voor de 
nachtrust van de medewerkers verantwoordelijk bent. Meestal is er wel 
begrip en een compromis te sluiten.  
 

6.2. Excursies 
 
Excursies vormen een belangrijk onderdeel van SRG reizen. Op de meeste 
reizen biedt de SRG wat dit betreft duidelijk meer dan een standaard 
toeristenreis. 
Op binnenlandse reizen worden altijd speciale rolstoelbusjes gehuurd die 
de hele vakantie beschikbaar zijn. Op vliegreizen wordt ter plaatse vervoer 
geregeld, vanwege de kosten echter veelal niet voor de volle duur van de 
vakantie. 
Bij bus- en bootreizen heeft men het vervoermiddel vanzelfsprekend 
dagelijks beschikbaar. 
 
Vervoer buitenland 
De keuze in vervoermiddel hangt af van de mogelijkheden ter plaatse. Het 
huren van een auto of busje biedt de meeste vrijheid. In sommige landen 
is dit echter een kostbare aangelegenheid en kun je beter kiezen voor het 
openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in het buitenland is meestal niet 
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aangepast op gehandicapten en dit maakt het transport al tot een 
belevenis op zich.  
 
Mogelijkheden zijn: 
 
• taxi 
• lange afstandstaxi, zoals de Turkse Dolmus of Tunesische Louage 
• trein 
• bus 
• (veer)boot 
 
Ook is het mogelijk gebruik te maken van excursie-arrangementen die 
worden aangeboden door de lokale reisbureaus. Deze zijn meestal wel vrij 
kostbaar. Er zijn reisbestemmingen waar het verplicht is om gebruik te 
maken van lokale gidsen. 
 
Huren van auto of busje 
Weeg bij het huren van een auto of busje de voor- en nadelen goed tegen 
elkaar af. Een standaard personenbusje biedt naast de bagage meestal 
plaats aan vier deelnemers en drie medewerkers. In een auto passen twee 
deelnemers en twee medewerkers. 
Het voordeel van een busje is dat je één medewerker 'uitspaart'. Het 
voordeel van twee auto's is dat men gelijktijdig naar twee verschillende 
bestemmingen kan gaan. In een huurauto met een derde of vijfde deur 
met veel bagageruimte, passen, zonder al te veel sloopwerk, drie 
rolstoelen. 
Het huren van een open jeep is een leuk alternatief voor bestemmingen 
waar de reisafstanden kort zijn en waar de directe omgeving van het hotel 
voldoende vermaak biedt. Qua kosten is er meestal weinig verschil tussen 
één busje, één jeep of twee auto's.  
 
Enkele suggesties: 
 
• Stel direct na de dag van aankomst vast wat de reismogelijkheden zijn 

en hoeveel budget je wilt gebruiken voor een auto of busje. Soms is er 
niet direct een voertuig beschikbaar. Regel deze zaken dus op de eerste 
dag.  

• Laat de autohuur pas ingaan op de tweede of derde vakantiedag en laat 
deze twee dagen voor vertrek aflopen, zodat iedereen de laatste dagen 
bij kan komen van de vermoeienissen met uitslapen en zonnen. 

• In het voorseizoen en naseizoen zijn vaak voldoende auto's voorradig 
en is er behoorlijke concurrentie. Met hard onderhandelen win je 
gemakkelijk een aantal extra huurdagen. 

• Benader altijd 2 of meer verhuurbedrijven zodat je goed kunt 
vergelijken. 

• Neem bij een auto altijd een vier- of vijfdeurs-uitvoering. 
• Koop eventueel eigen risico af tot een bedrag dat nog goed uit het 

reisbudget is te betalen. 
• Controleer of de namen van de chauffeurs op het verhuurbewijs moeten 

worden aangetekend. Als dit het geval is, beding dan dat hier geen 
meerprijs voor in rekening wordt gebracht. 
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Bij reizen in Nederland wordt gebruik gemaakt van speciale rolstoelbusjes. 
Bijlage H bevat een lijst met richtlijnen voor het gebruik van deze bussen. 
Ook worden enkele aanwijzingen gegeven voor het inwerken van nieuwe 
chauffeurs. 
 
Excursieprogramma opstellen 
Mocht de reisvoorbereiding nog geen complete excursiemap hebben 
opgeleverd, bekijk dan op de eerste dag de excursiemogelijkheden ter 
plaatse en leg de laatste hand aan de voorbereiding.  
Laat een of twee medewerkers met de excursiemap de wensen, voorkeuren 
en eigen ideeën inventariseren. 
 
Maak direct na dit rondje voor de rest van de vakantie een globale 
excursie-indeling. In de praktijk zullen de wensen en voorkeuren van de 
deelnemers in de loop van de reis nog veranderen, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van de verhalen van anderen. Ook het weer en de vermoeidheid 
kunnen een rol spelen. Overweeg bij langere reizen om tenminste twee 
keer een wensenrondje te maken en niet meer dan een week ineens te 
plannen.  
Het is handig om bij het indelen van de excursies gebruik te maken van 
een matrix. Op deze wijze is gemakkelijk te bewaken dat de excursiepret 
gelijkelijk over de reisgenoten verdeeld wordt en dat er voldoende variatie 
in de samenstelling van de groepjes zit. 
 
Plan in het begin alleen excursies van een halve dag, zodat iedereen na de 
eerste dagen al een keer op excursie is geweest. 
Hieronder is een voorbeeld van een excursiematrix afgebeeld: 
  

Deelnemer 
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Totaal 
o mi o mi o mi o mi o mi o mi o mi 

Ina – – C – B B – – E – A A – – 6 

Jan B B – D – – – E – - A A – C 7 

...                

Medewerker                

Harry G G – D B B – H – – A A E – 9 

Petra B B – – – E – – F F A A – C 8 

...                

 
A – boottocht Maecmeknopilos   dag 
B – bergtocht (met de auto)  dag 
C – vissersdorp (taxi)    halve dag 
D – aardewerkmuseum    halve dag 
E – bezoek kasteel     halve dag 
 
In deze matrix is per regel aangegeven wat iedereen doet. Elke dag is 
opgesplitst in dagdelen. Zo is eenvoudig te zien dat deelnemers Ina en Jan 
op vrijdag met medewerker Harry en Petra een boottochtje gaan maken. In 
de laatste kolom tenslotte is aangegeven hoeveel dagdelen men op stap 
gaat. Aan de hand hiervan kun je controleren of de excursies evenwichtig 
over de deelnemers en medewerkers verdeeld zijn. 

Busjes 
Bijlage 
 
  H 

Tip ! 
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Uiteindelijk moet deze matrix nog worden omgewerkt tot een dagoverzicht.  
Sommige reisleiders vinden het handiger om de excursieplanning direct in 
het dagoverzicht te maken. 
Bijlage F – 9 bevat voorbeelden van verschillende matrixen, dagover-
zichten en lijstjes die van pas kunnen komen bij de excursieplanning. 
Houd bij het indelen rekening met de volgende punten: 
 
• Probeer de excursies zo te plannen dat je aan de wensen van elke 

reisgenoot in ongeveer gelijke mate tegemoet kunt komen. Houd echter 
wel rekening met individuele mogelijkheden en beperkingen: sommige 
excursies kunnen voor bepaalde deelnemers te zwaar zijn. 

• Denk bij deelnemers met diabetes om het belang van dagelijkse 
regelmaat. 

• Houd rekening met openingstijden en -dagen. Musea zijn soms op 
bepaalde dagen gesloten. Combineer een bezoek aan een dorp of stad 
met de plaatselijke marktdag. 

• Probeer altijd om korting te bedingen bij toegangskaartjes 
(gehandicaptenkorting, gratis begeleiders of groepskorting).              
De reisleiderbadge kan hierbij van pas komen. 

• Neem op alle excursies een pechtas mee. 
 
 

6.3. Geld 
 
Zoals elke organisatie is de SRG verplicht om een boekhouding bij te 
houden en deze jaarlijks te laten controleren door een accountant. 
Hiervoor is het nodig dat van elke reis een kasboek wordt bijgehoudend 
waarin alle uitgaven gespecificeerd zijn en met bewijsstukken worden 
onderbouwd. 
Dit houdt in dat het nodig is om tijdens de reis van zoveel mogelijk 
uitgaven bonnetjes te vragen en te bewaren voor het kasboek. Dit kasboek 
moet volgens een SRG-standaardformulier worden ingevuld en na afloop 
van de reis samen met de bonnetjes worden toegestuurd aan de 
penningmeester of per mail aan; administratie@srgdata.nl  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de financiën tijdens de reis bij te 
houden.  
Sommige reisleiders hebben de gewoonte om tijdens de reis dagelijks het 
kasboek bij te werken. Na afloop van de reis is het kasboek dan al 
grotendeels af. Het nadeel is dat je elke dag tijd moet vinden om het 
kasboek bij te werken.  
Het is ook mogelijk om tijdens de reis alleen het hoogstnoodzakelijke te 
doen, namelijk het dateren en coderen van bonnen. Dit spaart tijd tijdens 
de reis, maar vergt achteraf nog een paar uur rekenen en bonnen sorteren.  
In het laatste geval is het overzichtelijk om een map mee te nemen met 
daarin voor elke dag een lege insteekhoes om de bonnetjes in te 
verzamelen.  
Noteer wel dagelijks hoeveel geld er die dag is uitgegeven. 
 
Geef dagelijks aan elke excursiegroep een portemonnee met geld voor 
benzine en toegangskaartjes mee. Je hoeft dan niets achteraf te 
verrekenen en de bonnetjes blijven netjes bij elkaar. 

Excursie 
matrix 

 
F - 9 

   

Tip ! 
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Dateren en coderen 
Zorg ervoor dat alle uitgaven gespecificeerd worden, bij voorkeur met 
kassabonnen, nota's, entreekaartjes en dergelijke. Uitgaven waarvan geen 
bon voorhanden is (zoals voor consumpties en fooien) moet je zelf op een 
velletje papier specificeren. Dring er ook bij de medewerkers op aan dat 
uitgaven met SRG geld met bonnen gespecificeerd worden. 
Vermeld op alle bonnen, dus ook de zelfgemaakte, de volgende gegevens: 
 
• Datum   
• Omschrijving van de uitgave 
• Uitgavecode 

Vermeld op de bon een van de volgende codes: 
A =  Autohuur 
B =  Brandstof 
C =  Consumpties  (maaltijden, drankjes) 
D =  Diversen  (telefoon, kluishuur, voorbereidingskosten, fooien) 
E =  Excursies   (entreekaartjes, taxibonnen, treinkaartjes) 
P =  Parkeergeld 
T =  Tolgeld 
V =  Veerboot 

 
Controleer of het bedrag en de valuta duidelijk leesbaar zijn.  
 
Voorbeeld van een zelfgemaakt bonnetje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie paragraaf 3.7 en 9.3 voor de financiële zaken die men respectievelijk 
voorafgaand en na afloop van de reis moet regelen. 
 

6.4. Medewerkersoverleg 
 
Het is de bedoeling dat de medewerkers elke dag even bij elkaar 
komen voor een medewerkers overleg.  
Bij dit overleg worden o.a. de volgende onderwerpen besproken: 
 
• gang van zaken en bijzonderheden van de voorgaande dag; 
• dagelijkse verzorging en nachtdienst;  
• omgang met de deelnemers; 
• organisatorische zaken; 
• programma volgende dag. 
 

    14–10–2009 
 
drankjes bij 
medewerkersoverleg 
 
€ 10,20 
  

  C 
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Naast deze formele overlegpunten is het medewerkersoverleg ook een 
moment waarop de medewerkers even gezellig onder elkaar kunnen zijn en 
zonodig wat stoom kunnen afblazen. 
Probeer in verband hiermee het medewerkersoverleg bij voorkeur op een 
plaats te houden die buiten het directe zicht en gehoor van de deelnemers 
ligt. Een hotelkamer voldoet hiervoor prima. Stel wel het bedienend 
personeel van het hotel op de hoogte en geef het kamernummer door. 
 
Moment, duur en frequentie  
Kies het moment van het medewerkersoverleg zodanig dat er ook 
inderdaad gelegenheid tot ontspanning is. De meeste reisleiders nemen 
hiervoor een moment kort vóór of kort na het diner.  
Vergaderen vóór het diner is vooral handig bij reizen waarbij men laat 
dineert (na acht uur), zoals bij logies-ontbijt arrangementen op 
Middellandse Zee bestemmingen. De medewerkers kunnen dan om beurten 
even douchen en zijn na het overleg weer fris voor het avondprogramma. 
Een overleg kort ná het diner is handig wanneer men tussen zes en zeven 
aan tafel gaat. Excursiegroepjes hoeven dan niet speciaal eerder terug te 
komen om op tijd te zijn voor het overleg. 
 
Het is eventueel ook mogelijk om een medewerkersoverleg te houden 
direct na het opstaan. Dit heeft als voordeel dat je de deelnemers niet 
alleen hoeft te laten. Verwacht op deze tijden echter niet veel van de 
inspiratie van de medewerkers. 
Blijkt dat de deelnemersgroep elke avond op tijd naar bed gaat, dan kan 
een medewerkersoverleg aan het eind van de dag een goed alternatief zijn. 
 
Tijdens het medewerkersoverleg zijn de deelnemers even op zichzelf 
aangewezen. Dit vinden sommige deelnemers niet plezierig. Beperk de 
duur van het overleg daarom tot een uur. Leg de deelnemers vooraf 
duidelijk uit wanneer het overleg plaatsvindt, hoe lang het duurt en waar je 
in noodgevallen te vinden bent. Vraag de deelnemers om tijdens het 
overleg zoveel mogelijk elkaar te helpen, bijvoorbeeld bij het bestellen van 
drankjes.  
Streef er naar om elke dag een medewerkersoverleg te houden. Dit kan 
veel problemen voorkomen. 
 
Overlegpunten 
Geef bij het medewerkersoverleg de excursiegroepen, nachtdienst en 
verpleegkundige de gelegenheid om verslag te doen van de gebeurtenissen 
en bijzonderheden. 
Spreek de praktische organisatorische zaken door en besteed altijd enige 
aandacht aan het welzijn van de deelnemers (vinden deelnemers 
voldoende aansluiting in de groep, komt ieder aan zijn trekken, zijn er 
buitenbeentjes etcetera). 
Wees attent op onderlinge verhoudingen binnen het reisgezelschap en geef 
voldoende gelegenheid om opmerkingen te maken over de gang van 
zaken. 
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6.5. Activiteiten reisleider 
 
Naast de dagelijkse organisatiezaken geeft de reisleider tijdens de vakantie 
leiding en begeleiding aan de medewerkers. Zie ook bijlage C – Taken en 
verantwoordelijkheden. 
Dit houdt ondermeer in dat de reisleider het werk verdeelt en toeziet op de 
juiste uitvoering ervan. Een reisleider moet proberen om de medewerkers 
te motiveren en inspireren; oog en oor hebben voor problemen en deze in 
voorkomende gevallen actief helpen op te lossen. 
Vertrouw als reisleider niet teveel op je eigen waarneming. Een reisleider 
krijgt maar een deel mee van alle interacties en verwikkelingen. 
Maak daarom tijdens de vakantie regelmatig een rondje langs de 
medewerkers en vraag ze individueel of alles naar wens gaat. Informeer 
bijvoorbeeld naar de samenwerking met andere medewerkers, de omgang 
met deelnemers, de werkbelasting en eventuele last van vermoeidheid. 
 
Doe hetzelfde voor de deelnemers. Maak enkele keren per reis een ronde 
langs de deelnemers en bespreek hun wensen, verwachtingen en eventuele 
klachten. Zo'n ronde is prima te combineren met het inventariseren van de 
excursiewensen. 
 
Conflicten 
Door de sterke groepsgerichtheid van SRG reizen en de intensieve omgang 
met allerlei nieuwe mensen kunnen tijdens de reis na verloop van tijd de 
spanningen wat oplopen. Een bekend verschijnsel binnen de langere SRG-
reizen is dat zo rond de negende of tiende dag conflicten optreden.  
Als reisleider kun je hier echter wel op anticiperen. Zie je een spanning 
duidelijk oplopen, neem deze mensen dan apart en bekijk of het bespreken 
van de irritaties al voldoende opluchting geeft. Als het écht niet klikt tussen 
twee reisgenoten, plan de activiteiten dan zo dat ze niet teveel met elkaar 
geconfronteerd worden.  
Laat je dit soort bemiddeling achterwege, dan kan een onschuldig 
misverstand gemakkelijk escaleren. Voorkom geroddel en partij-vorming. 
Houd er rekening mee dat jijzelf als reisleider ook de bron van een conflict 
kunt zijn.  
 
Omgang met deelnemers 
Een aandachtspunt betreft de manier waarop medewerkers omgaan met  
deelnemers. Hoewel tijdens de jaarlijkse kaderdag steevast instructie over 
dit onderwerp wordt gegeven blijkt in de praktijk dat dit aspect zowel bij de 
nieuwe als ervaren medewerkers aandacht behoeft. 
Hieronder volgen, wellicht ten overvloede, enkele punten waarop je als 
reisleider attent moet zijn en zonodig medewerkers moet bijsturen: 
 
• Respect en betutteling 

De ongelijke verhouding tussen gehandicapte en verzorger werkt in de 
hand dat de verzorger zich kleinerend gaat gedragen. Symptomen 
daarvan zijn kinderlijk of betuttelend taalgebruik ('gaan we nu onze 
tanden poetsen') en besluiten nemen voor de ander ('Hans wil koffie'). 
Dit laatste ligt vaak subtiel, omdat sommige deelnemers tengevolge 
van hun handicap bepaalde besluiten niet kunnen nemen, zoals het 
besteden van geld.    

Zie: 
Bijlage 
 
  C 
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• Discretie 

Tijdens een SRG groepsreis staan de medewerkers door het geven van 
ADL-hulp in een veel intiemere verhouding tot de deelnemers dan de 
deelnemers onderling. Dit wordt gemakkelijk vergeten. Let er dan ook 
op dat er in bijzijn van andere deelnemers niet uitgebreid wordt 
gesproken over bijvoorbeeld de ontlastingsperikelen van deelnemer X.  

 
• Hygiëne 

Deelnemers zijn vaak kwetsbaar voor infecties. Hygiënisch werken is 
daarom van extra belang. Wijs de medewerkers hier zonodig op. 

 
• Medicijngebruik 

Vergeten van medicijnen komt nogal eens voor bij SRG reizen. Veel 
deelnemers denken hier niet zelf aan. Zie erop toe dat medewerkers bij 
maaltijden, opstaan en naar bed gaan consequent vragen naar 
eventuele medicijnen. 

 
• Omgang met de rolstoel, tillen en transfers 

Het duwen van rolstoelen en verplaatsen van deelnemers vergt 
handigheid en ervaring, waarvan vaak ten onrechte wordt 
verondersteld dat deze bij alle medewerkers voldoende aanwezig is. 
Wees hier attent op en voorkom angstige deelnemers en valpartijen.  
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7. Bijzondere voorvallen 
 
 
 
Tijdens een reis gebeuren soms onverwacht vervelende zaken, zoals 
diefstal, ziekte of conflicten. In dit hoofdstuk wordt per onderwerp 
beschreven welke acties een reisleider moet ondernemen wanneer zich een 
bijzonder voorval voordoet.  
 
 

7.1. Verzekeringen 
 
Aan alle deelnemers en medewerkers van de SRG wordt voor aanvang van 
de reis een overzicht met verzekeringsvoorwaarden toegezonden. De 
voorwaarden en een voorbeeld-schadeformulier zijn opgenomen in  
Bijlage D.  
 
Soorten verzekeringen 
Voor de binnenlandse reizen worden verzekeringen voor de deelnemer 
afgesloten. Voor buitenlandse reizen moet de deelnemer zelf voor een reis- 
en annuleringsverzekering zorgen. 
 
Voor medewerkers is een collectieve WA-verzekering afgesloten en wordt 
ook een reisverzekering (inclusief bagage) afgesloten. 
 
Schadegevallen 
Doe in geval van schade het volgende: 
 
• Vul een schadeformulier in en stuur dit na de reis direct door naar de 

contactpersoon Verzekeringen (zie ook onder 'Diefstal'); 
• Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal, maak zo mogelijk een paar 

foto's; 
• Noteer eventueel namen en functies van betrokken personen. Schrijf 

ook data en reden van contact op; 
• Bewaar rekeningen van gemaakte kosten (arts, apotheek, telefoon, 

transport etcetera); 
• Bewaar bonnen van gekocht materiaal; 
 
Diefstal 
Doe zo snel mogelijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau en laat 
daar een proces-verbaal of politierapport opmaken. Vraag om een kopie 
voor de verzekering en maak een extra kopie voor eigen gebruik.  
Als vervangende spullen gekocht moeten worden, bewaar dan de 
aankoopbonnen. 
 
Vul altijd direct na het voorval een schade-aangifte formulier in. Als er 
geen origineel formulier voorhanden is, maak dan een kopie van het 
voorbeeldformulier in Bijlage D. Neem na afloop van de reis de gegevens 
over op een origineel formulier en stuur die naar de contactpersoon 

Schade 
Bijlage 
 
   D 
 

Schade 
Bijlage 
 
   D 

Adres: 
Bijlage 
 
   J 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



7 - Bijzondere voorvallen 7 – 2 

Verzekeringen. Stuur in geval van diefstal ook het proces-verbaal en zo 
mogelijk de oorspronkelijke aankoopbonnen mee.  
Schadeclaims kunnen ingediend worden tot uiterlijk 2 maanden na afloop 
van de vakantie. 
 
 

7.2. Overtredingen 
 
Bij de meeste wetsovertredingen is de SRG geen partij. Zo dienen de 
chauffeurs zich aan de lokale verkeersregels te houden en zijn bij 
overtredingen zelf aansprakelijk. Probeer verkeersovertredingen 
uitdrukkelijk te voorkomen. Op SRG vakanties is er bijvoorbeeld nooit een 
geldige reden om de maximumsnelheid te overschrijden.  
Het is aan de reisleider om te beoordelen of boetes (bijvoorbeeld voor fout 
parkeren) voor rekening van de chauffeur komen of uit het reisbudget 
betaald worden. 
 
Een enkele keer komt het voor dat een deelnemer of medewerker zich 
schuldig maakt aan andersoortige overtredingen. In het verleden hebben 
zich voorvallen voorgedaan zoals agressie, openbare dronkenschap, lastig 
vallen van mede-hotelgasten, winkeldiefstal en openlijke discriminatie. 
Probeer in eerste instantie als reisleider een bemiddelende rol te vervullen. 
Beoordeel in het geval van een overtredende deelnemer of het gedrag te 
maken heeft met de handicap. Is dat het geval, dan kan het nodig zijn om 
de vrijheid van de deelnemer te beperken en de deelnemer bijvoorbeeld 
niet meer mee te nemen op excursies of het gebruik van alcohol te 
ontzeggen. Doe na afloop van de reis verslag van het voorval bij de 
Commissie Deelnemers. 
Neem in ernstige gevallen tijdens de reis contact op met de Commissie 
Deelnemers of de Commissie Medewerkers. Overleg of het zinvol is om 
aangifte te doen bij de politie of de deelnemer of medewerker in kwestie 
naar huis te sturen. 
 

7.3. Brand 
 
Maak tijdens het eerste medewerkersoverleg goede afspraken over wat te 
doen bij een brandalarm of ontruimingsopdracht. Bereid dit als volgt voor: 
 
• Zoek uit wat de blusmogelijkheden zijn en welk brandmeldsysteem het 

gebouw heeft; 
• Zoek uit van welke brandtrappen en nooduitgangen gebruik gemaakt 

kan worden en welke herkenningspunten er zijn tussen de kamers en 
de nooduitgangen; 

• Bekijk of het mogelijk is om via de ramen te ontsnappen; 
• Bedenk een plan voor het geval 's nachts brand uitbreekt. Spreek een 

vaste plaats af voor kamersleutels, bespreek een ontsnappingsroute en 
spreek af wie voor welke deelnemerkamers probeert te zorgen. 

• Zet de plannen op papier en hang op elke kamer een afschrift. 
 
Neem dit punt serieus. Tijdens een brand of ontruiming is een groep 
gehandicapten aanmerkelijk minder mobiel dan de andere hotelgasten. 

Adres: 
Bijlage 
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Deze achterstand is alleen te compenseren door ruime aandacht te 
besteden aan de voorbereiding. 
Bespreek tijdens het medewerkersoverleg de volgende aanwijzingen: 
 
• Als je brand constateert: eerst melden, dan pas proberen te blussen. 

Als blussen niet lukt, verlaat dan de ruimte en sluit de deur. 
• Bij nachtelijk brandalarm: ga naar de jouw toegewezen deelnemers en 

help ze uit bed. Gebruik de nooduitgang. Gebruik nooit de lift. 
• Als er sprake van rook is, blijf dan laag bij de grond. 
• Als je in een kamer raakt opgesloten: sluit deuren en kieren af met 

natte doeken, open de ramen en laat weten dat je in de kamer bent: 
hang eventueel een laken uit het raam.  

• Laat het bad vollopen om zonodig water bij de hand te hebben. 
• Bij rookoverlast: neem plaats onder een tent van natte dekens. 
 
 

7.4. Medische problemen 
 
Arts- en apotheekbezoek 
Het is gebruikelijk dat men in het buitenland de rekening van arts en 
apotheek direct moet voldoen. Bewaar de rekening en laat de 
reisverpleegkundige een begeleidend briefje voor de ziektekosten-
verzekeraar opstellen. 
In bijzondere gevallen kunnen de kosten worden verhaald op de 
reisverzekering. Zie Bijlage D voor een overzicht.  
Het komt wel eens voor dat een deelnemer medicijnen of hulpmiddelen 
nodig heeft, maar niet voldoende geld bij zich heeft om dit ter plaatse te 
kunnen kopen. Neem zo mogelijk eerst contact op met de penningmeester 
van de SRG, alvorens deze kosten uit het reisbudget voor te schieten. 
Omdat het terugvorderen van deze bedragen soms onevenredig veel 
moeite kost, moet eerst geprobeerd worden om het geld via familie of 
verzorgers met een telefonische overboeking ter plaatse te krijgen. 
 
Ziekenhuisopname 
Moet een reisgenoot onverhoopt worden opgenomen in een ziekenhuis, 
regel dan de volgende zaken: 
 
• Laat de zieke ter plaatse begeleiden door de verpleegkundige; 
• Neem contact op met de hulpdienst in Nederland en overleg over 

vervolgacties. Zie bijlage J voor het nummer van de hulpdienst. 
• Neem contact op met de Commissie Deelnemers en geef door welke 

familieleden of bekenden gewaarschuwd moeten worden. Maak 
afspraken over het verdere telefonische contact. 

 
In sommige landen is het de gewoonte dat de zieke in het ziekenhuis wordt 
verzorgd door de familie. Ga er in dat geval vanuit dat er een groot deel 
van de dag een medewerker in het ziekenhuis moet blijven.  
Overleg met het ziekenhuis over het verblijf van een medewerker ter 
plaatse en hoe de maaltijden ter plaatse geregeld zijn. Stel een schema op 
om elkaar de eerste dagen te kunnen aflossen.  
Bij ziekenhuisopname in het buitenland schakelt de Commissie Deelnemers 
de verzekering in. De verzekeringsarts neemt vervolgens contact op met 
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het ziekenhuis en regelt de eventuele repatriëring, een en ander in overleg 
met de SRG. 
 
Overlijden 
Het overlijden van een reisgenoot is een ingrijpende gebeurtenis. Probeer 
nadat de medewerkers op de hoogte zijn gebracht allereerst de volgende 
zaken te regelen: 
 
• Schakel allereerst een plaatselijke arts in; 
• Neem contact op met de hulpdienst in Nederland en overleg over 

vervolgacties. Zie bijlage J voor het nummer van de hulpdienst. 
• Bel daarna de Commissie Deelnemers en geef aan welke familieleden of 

bekenden gewaarschuwd moeten worden. De Commissie Deelnemers 
stelt tevens de verzekering op de hoogte. Maak afspraken over verder 
telefonisch contact. 

• Vraag bij buitenlandse reizen eventueel om de assistentie van de host 
of hostess. 

 
Als er bij het overlijden geen arts aanwezig was, komen arts, politie en 
justitie eraan te pas om de doodsoorzaak vast te stellen. Afhankelijk van 
de plaatselijke situatie zullen er gesprekken plaatsvinden met een officier 
van Justitie, politiefunctionarissen, een arts en een begrafenisondernemer. 
Onderteken alleen teksten die je volledig begrijpt. Vraag eventueel de host 
of hostess om als tolk op te treden. 
Bij ernstige twijfels over een goede gang van zaken, kun je ook een beroep 
doen op de hulp van het Nederlandse consulaat of ambassade van het 
desbetreffende land. 
 
Repatriëring 
Bij buitenlandse reizen zal het lichaam van de overledene zo spoedig 
mogelijk naar Nederland worden overgebracht. De bagage van de 
overledene moet door het reisgezelschap mee terug worden genomen. 
Spreek met de Commissie Deelnemers af hoe deze bagage op het juiste 
adres in Nederland terecht komt.  
De Commissie Deelnemers zal ook contact opnemen met de alarmcentrale, 
die voor de eigenlijke repatriëring zorgt. 
 
Reisgezelschap 
Laat in eerste instantie de medewerkers de deelnemers informeren over 
het overlijden. Maak, zodra de organisatorische zaken zijn geregeld 
persoonlijk een rondje langs de deelnemers en stel iedereen van de 
toedracht op de hoogte. 
Zeker als het overlijden zich in het begin van de vakantie voordoet is het 
zaak om na te denken over de rouwverwerking. Bepaal in overleg met de 
medewerkers hoe je de eerste dagen gaat indelen: 
 
• Bekijk of het mogelijk is om afscheid te nemen van de overledene; 
• Houd een of twee dagen later een herdenkingsbijeenkomst en bereid 

dit gezamenlijk voor; 
• Overweeg om gezamenlijk een boekje met herinneringen te maken 

voor de nabestaanden; 

Adres: 
Bijlage 
 
   J 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



7 - Bijzondere voorvallen 7 – 5 

• Probeer hierna de draad weer voorzichtig op te pakken, maar forceer 
niets en laat uitbundige activiteiten de eerste dagen achterwege. 

 
Nabestaanden 
Verzamel zelf sieraden (denk bijvoorbeeld aan een trouwring), 
waardepapieren en andere persoonlijke of waardevolle dingen van de 
overledene. Breng na afloop van de reis met enkele reisgenoten een 
bezoek aan de nabestaanden en overhandig persoonlijke en waardevolle 
spullen. 
 
Euthanasie of niet reanimeerverklaring 
Het komt wel eens voor dat een deelnemer meedeelt te beschikken over 
een euthanasie-verklaring, niet-reanimeerverklaring of  
niet-behandelverklaring en aangeeft in voorkomende gevallen niet 
gereanimeerd te willen worden.  
Gedragslijnen met betrekking tot dit onderwerp zijn in Nederland wettelijk 
vastgelegd: alleen in specifieke gecontroleerde omstandigheden en onder 
begeleiding van daartoe bevoegde artsen is het in bepaalde gevallen 
toegestaan om in overeenstemming met deze verklaringen te handelen. 
Dit soort verzoeken vallen per definitie buiten de omstandigheid van  
SRG-reizen en buiten de bevoegdheid van SRG-medewerkers. 
Handel in deze gevallen als volgt: 
 
• Vertel de deelnemer dat deze verklaringen niet van toepassing zijn bij 

SRG-reizen en dat men in voorkomende gevallen verplicht is om toch te 
reanimeren. Wel zal bij ziekenhuisopname het ziekenhuis van de 
verklaring op de hoogte worden gesteld. 

• Breng ook de medewerkers op de hoogte. Maak duidelijk dat men altijd 
moet proberen het leven van een deelnemer te redden. Geef aan dat 
het hier om een wettelijke verplichting gaat, die geen ruimte laat aan 
een SRG standpunt of persoonlijke beoordeling van de medewerker. 

 
Zie hiervoor ook bijlage B – 13 Beleidsbepaling wilsverklaring. 
 

7.5. Sociale problemen 
 
De SRG is in principe een reisorganisatie voor lichamelijk gehandicapten. In 
de praktijk gaat de lichamelijke handicap vaak samen met verstandelijke 
beperkingen, die soms gedragsproblemen tot gevolg hebben. 
Ook kan de permanente afhankelijkheid van anderen en langdurig wonen 
in zorginstellingen soms oorzaak zijn van problemen in de sociale omgang 
met anderen. 
In deze paragraaf worden enkele voorbeelden van sociale aangelegen-
heden besproken die zich bij SRG-reizen kunnen voordoen.  
Deze paragraaf heeft alleen betrekking op deelnemers. Zie paragraaf 7.6 
voor bijzondere voorvallen met betrekking tot medewerkers. 
 
Omgaan met geld 
Veel deelnemers hebben ten gevolge van hun handicap een verminderd 
besef van de waarde van geld. Meestal wordt dit door de verzorgers vooraf 
gemeld en laat men weten hoe je hier het beste mee kunt omgaan. 

Bijlage 
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Doorgaans wordt afgesproken dat de vaste ochtendverzorger in dat geval 
de financiën beheert en ervoor zorgt dat de deelnemer dagelijks een 
afgemeten hoeveelheid geld in de portemonnee krijgt. 
Bespreek regelmatig tijdens het medewerkersoverleg of de gelduitgifte 
naar behoren verloopt. Wees er attent op dat sommige deelnemers 
tengevolge van verminderd geldbesef helemaal geen geld durven uitgeven 
en zichzelf daarom ten onrechte vakantieplezier ontzeggen. 
 
Seksuele wensen 
Het komt wel eens voor dat deelnemers tijdens de vakantie vragen om 
seksuele hulpverlening. Seksuele hulpverlening valt niet onder ADL-hulp en 
een deelnemer kan daarom wat dit betreft geen verwachtingen koesteren 
van de medewerkers.  
De SRG beschouwt deelnemers en medewerkers als volwassen mensen die 
zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen doen en laten. Tussen deelnemers 
en medewerkers bestaat echter een afhankelijkheidsrelatie, die ertoe leidt 
dat nooit helemaal is te garanderen dat er sprake is vrije wil. Om 
problemen te voorkomen mag er tijdens een SRG vakanties geen seksuele 
hulpverlening van medewerkers aan deelnemers worden verleend. 
 
• Als er sprake is van seksuele wensen, bespreek dit dan tijdens het 

medewerkersoverleg en breng het bovengenoemde SRG standpunt ter 
sprake. 

• In de meeste buitenlanden is prostitutie verboden. Ga in het buitenland 
geen prostituée voor een deelnemer regelen. 

 
Claimend gedrag 
Claimend gedrag komt regelmatig voor bij SRG-reizen. Voorbeelden van 
verschillende vormen zijn: 
 
• Een deelnemer die zich volledig richt op één medewerker, alleen door 

deze persoon verzorgd wil worden en uitsluitend samen met diegene op 
excursie wil. Soms speelt verliefdheid hierbij een rol. 

• Een deelnemer die in verhouding tot de andere deelnemers veel 
aandacht vraagt van de medewerkers.  

• Een deelnemer die veel meer hulp eist dan de medewerkers kunnen of 
willen bieden. Een deelnemer die medewerkers in de rol van 
ondergeschikte plaatst. 

 
De eerstgenoemde vorm van claimend gedrag is moeilijk om van tevoren 
te zien aankomen. Het is normaal dat binnen een groepsproces wederzijdse 
voorkeuren ontstaan. Wees er als reisleider echter attent op dat affectie 
niet gepaard gaat met problematisch claimend gedrag. Dreigt dit toch te 
ontstaan, grijp dan in en bespreek bij het medewerkersoverleg dat de 
aandacht voor de persoon in kwestie doelbewust over de medewerkers 
verdeeld wordt. De ervaring leert dat als je dit op zijn beloop laat, dit 
vrijwel altijd tot spanningen en conflicten leidt.  
Ook bij de twee andere vormen is aandacht geboden: voorkom dat de 
claimende deelnemer onevenredig veel aandacht krijgt en dat dit ten koste 
gaat van de aandacht voor deelnemers die minder eisen stellen. Probeer 
dreigende problemen in eerste instantie op te lossen door afspraken te 
maken met de medewerkers. In geval van veeleisende of overheersende 
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deelnemers moet een reisleider met de betreffende deelnemer bespreken 
wat men op SRG-reizen wel en niet van medewerkers mag verwachten. 
 
Negativiteit en klaaggedrag 
Chronische negativiteit, klaaggedrag en zeurderigheid is meestal geen 
onderdeel van de handicap maar het gevolg van een uitzichtloze 
leefsituatie. Hospitalisering effecten spelen hierbij vaak ook een rol: veel 
deelnemers zijn eraan gewend dat het leven veel regelmaat kent en in alle 
opzichten door anderen geregeld wordt. De overgang naar een SRG-reis, 
met veel improvisatie, niet-professionele verzorgers en niet-aangepaste 
hotels is soms wat groot. 
Vaak verdwijnt een negatieve houding na een paar leuke vakantiedagen 
vanzelf. Hardnekkige gevallen van negativiteit behoeven evenwel extra 
aandacht. Breng de problematiek ter sprake in het medewerkersoverleg 
zodra waarneembaar is dat medewerkers klagende deelnemers gaan 
ontwijken. Als je dit op zijn beloop laat, ontstaat een vicieuze cirkel waarin 
de betreffende deelnemer steeds minder aandacht, en daardoor steeds 
méér reden tot klagen heeft.  
 
Als sommige medewerkers een claimende deelnemer ontwijken wordt de 
mentale druk op de overgebleven medewerkers extra groot. 
Maak in voorkomende gevallen afspraken over een gelijkmatige verdeling 
van ieders aandacht over de klaagdeelnemer. Wat extra aandacht doet 
soms al wonderen. 
 
Ontremmingen 
Er is sprake van 'ontremmingen' als mensen verminderd besef hebben van, 
of verminderde controle over hun emotionele reacties. Ontremmingen 
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op agressie of seksualiteit. Ook 
verschijnselen als impulsiviteit, kleptomanie en mateloosheid, bijvoorbeeld 
ten aanzien van alcoholgebruik, worden hieronder gerekend. 
Ontremmingen kunnen het gevolg zijn van een handicap, zoals een 
hersenbeschadiging, of veroorzaakt zijn door sociale problemen.  
 
SRG reizen zijn niet afgestemd op deelnemers met ernstige ontremmingen. 
Deelnemers met ontremmingen behoeven duidelijke begeleiding en soms 
moet hun gedrag gecorrigeerd worden.  
Tijdens een SRG reis gaan deelnemers en medewerkers als gelijkwaardige, 
mentaal zelfstandige individuen met elkaar om. Het past niet in deze 
omgangsvorm dat één bepaalde deelnemer vanwege ontremmingen 
gedragsbeperkingen krijgt opgelegd en daarmee in een ongelijkwaardige 
verhouding tot de anderen staat. De meeste SRG-medewerkers zijn 
bovendien niet opgeleid om hier op de juiste wijze mee om te gaan. 
  
Het kan evenwel voorkomen dat je op een reis onverwacht te maken krijgt 
met ontremmingen en de daaruit volgende problemen. Maak hier na afloop 
van de reis melding van bij de Commissie Deelnemers. 
De volgende aanwijzingen kunnen tijdens de reis van pas komen: 
 
• Laat de verpleegkundige nagaan of de deelnemer medicatie gebruikt 

die het gedrag beïnvloedt. 
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• Neem ontremd gedrag serieus. Spreek tijdens het medewerkersoverleg 
af waar je de grens legt en houdt hierin één lijn aan. Bespreek dit met 
de deelnemer in kwestie en kom hier zonodig regelmatig op terug. 

• Waak ervoor dat ontremd gedrag van een deelnemer niet tot woede, 
overmatige spanning en emotionele reacties bij de medewerkers leidt. 
Probeer een zekere afstandelijkheid te bewaren. 

• Als de deelnemer in herhaling blijft vallen neem dan contact op met de 
verzorgers in Nederland en overleg hoe verder te handelen. 

 
Soms kan het nodig zijn om de andere deelnemers van de  
gedragsproblemen op de hoogte te stellen. Dit is het geval wanneer de 
medewerkers zich ten opzichte van één bepaalde deelnemer duidelijk 
merkbaar afwijkend moeten opstellen, door bijvoorbeeld consequent 
alcoholgebruik te ontzeggen of huilbuien te negeren. 
 
Overleg met de verpleegkundige wie, na de vakantie, de verzorgers thuis 
op de hoogte brengt van de aanwezige gedragsproblemen. Koppel dit ook 
terug naar de Commissie Deelnemers, bijvoorbeeld via de 
deelnemersmatrix, het evaluatieformulier of telefonisch contact.  
 
 

7.6. Problemen met medewerkers 
 
Vermoeidheid 
SRG-reizen zijn in lichamelijk en geestelijk opzicht tamelijk belastend voor 
de medewerkers. De combinatie van lange werkdagen en soms korte 
nachten leidt gemakkelijk tot (over)vermoeidheid.  
Vermoeidheid gaat soms gepaard met onevenredig heftige emotionele 
reacties: een kleine kritische opmerking kan leiden tot een huilbui of 
woedeaanval en een lichte irritatie kan uitmonden in ruzies. 
Als dit soort problemen zich gaan voordoen probeer dan te achterhalen of 
vermoeidheid een rol speelt en spreek in ieder geval af dat de betrokken 
medewerkers zich wat meer ontzien en een paar keer vroeg naar bed 
gaan.  
Houd er rekening mee dat er grote verschillen bestaan in individuele 
slaapbehoefte. Sommige mensen functioneren prima met vier à vijf uur 
slaap per nacht. Anderen hebben minimaal acht uur slaap nodig. 
Plichtsbesef of angst om gezelligheid mis te lopen, maakt van de 
laatstgenoemden een duidelijke risicogroep. 
Over het algemeen zijn jonge medewerkers en medewerkers die voor het 
eerst meegaan op een SRG-reis eerder geneigd om hun grenzen te 
overschrijden dan oudere, ervaren medewerkers. 
Probeer in de dagindeling enkele vaste 'rustmomenten' in te lassen. Een 
half uur vrijaf om even de douchen en om te kleden is hier een voorbeeld 
van. Het dagelijkse medewerkersoverleg kan deze functie ook voor een 
deel vervullen. 
 
Attitude 
Op de attitude van met name nieuwe SRG-medewerkers is wel eens wat 
aan te merken. Voorbeelden daarvan zijn betutteling of niet-gelijkwaardig 
omgaan met deelnemers. Ook komt geregeld claimend gedrag voor: een 
medewerker die zich vooral concentreert op één bepaalde deelnemer. 
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Ook de overweging van medewerkers om met een SRG-reis mee te gaan 
verschilt nogal. Voor de meesten is dat een gezonde mix van 
menslievendheid en eigen genoegen. Voor een enkeling ligt het accent 
vooral op het laatste en dit kan tijdens een reis vervelende situaties 
opleveren. 
Voorkom problemen tijdens de vakantie door hier bij de voorbespreking 
alvast aandacht aan te besteden. Zorg dat medewerkers weten wat de SRG 
van ze verwacht en laat ook de medewerkers hun verwachtingen openlijk 
uitspreken. 
Begeleid de medewerkers tijdens de reis, vraag regelmatig hoe het met ze 
gaat en hoe ze de reis ervaren. Accepteer niet dat medewerkers 
onachtzaam, ruw of respectloos omgaan met deelnemers. Geef aan wat 
het ongewenste, maar ook wat het gewenste gedrag is. Eventueel kun je 
een onervaren medewerker die niet goed mee kan komen in onderling 
overleg koppelen aan een ervaren kracht. Informeer ook daarna regelmatig 
hoe het gaat.    
 
Groepsdynamica 
In een willekeurig samengesteld reisgezelschap is de kans groot dat 
bepaalde groepsleden het onderling niet goed met elkaar kunnen vinden. 
Tijdens de vakantie kan dit gemakkelijk escaleren tot een conflict omdat 
men elkaar moeilijk kan ontlopen en door het werk vaak op elkaar is 
aangewezen.  
Sta open voor signalen uit de groep en probeer om eventuele problemen 
niet uit de hand te laten lopen. Stimuleer een open werksfeer waarin 
ruimte is voor kritiek op elkaar en irritaties kunnen worden uitgesproken. 
Als duidelijk is dat twee reisgenoten elkaar echt niet kunnen verdragen, 
plan dan excursies en werkzaamheden zodanig dat ze weinig tijd bij elkaar 
hoeven door te brengen.  
Mocht dat nog niet voldoende zijn, begin dan met beiden hierover een 
gesprek. Benadruk het gezamenlijk belang, het gemeenschappelijke doel 
en vraag de betrokkenen toch te proberen er samen uit te komen. 
 
Anderzijds kan het ook zijn dat twee medewerkers het juist heel goed met 
elkaar kunnen vinden en elkaar steeds opzoeken. Wees er attent op dat 
hierdoor geen subgroepjes gaan ontstaan, bijvoorbeeld door de 
groepsindeling bij excursies gevarieerd te houden. Door afwisseling te 
creëren leren alle reisgenoten elkaar kennen. Dit is gunstig voor de sfeer 
en onderlinge samenwerking.  
 
Onhoudbare werksfeer 
Het komt wel eens voor dat een medewerker slecht functioneert. Als praten 
en bijsturen niet helpt en ook de bemiddeling van andere medewerkers 
geen succes heeft, dan kan dit in sommige gevallen tot een onwerkbare 
situatie leiden.  
Neem in deze gevallen contact op met de Commissie Medewerkers en 
overleg welke de vervolgacties je het beste kunt ondernemen.  
Bij binnenlandse reizen kan een medewerker eventueel naar huis gestuurd 
worden. In het buitenland is dat in verband met de vliegtickets niet altijd 
mogelijk. Afhankelijk van de situatie en het aantal dagen dat nog te gaan 
is, zal worden bepaald of er een andere medewerker naar de 
vakantiebestemming moet worden gestuurd. 
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Repatriëring van medewerkers komt in de praktijk zelden voor. Situaties 
die daar aanleiding toe kunnen geven zijn bijvoorbeeld agressief gedrag, 
diefstal, drugsgebruik en aanhoudend overmatig drankgebruik.  
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8. Terugkeerdag 
 
 
 
Evenals de bij de vertrekdag komt het bij de dag van terugkeer aan op een 
goede voorbereiding en taakverdeling. Maak enkele dagen voor vertrek een 
planning voor de terugkeerdag en bespreek deze bij het medewerker-
overleg.  
Probeer van de slotfase van de vakantie iets leuks te maken; de 
herinnering die men overhoudt aan een vakantie wordt vaak bepaald door 
de sfeer van de laatste paar dagen. 
 
 

8.1. Algemeen 
 
Inpakken 
Als het gezelschap vóór het middaguur vertrekt is het praktisch wanneer 
de reisgenoten al de middag of avond van tevoren de bagage zoveel 
mogelijk inpakken. Leg alvast kleding klaar voor de laatste dag.  
 
Slotavond 
Sluit de vakantie stijlvol af met een leuke afscheidsavond. Bekijk of er 
medewerkers zijn die de organisatie hiervan op zich willen nemen, 
eventueel in samenwerking met enkele actieve deelnemers.  
Ideeën: 
 
• Ga uit eten, organiseer een barbecue of picknick. 
• Maak een lied of een gedicht over de vakantie of plak wat vrolijke 

voorvallen aan elkaar tot een grappige voordracht. 
• Vraag eens rond wie er leuk kunstje kan, een lied wil zingen of een spel 

weet en bekijk of je hier een theatervoorstelling uit kunt samenstellen.  
• Regel een klein cadeautje voor de reisgenoten. Veel reisleiders laten 

iemand een paar dagen van tevoren een mooie groepsfoto maken en 
voor iedereen een exemplaar afdrukken. Begin niet te laat: sommige 
deelnemers zijn aan het eind van de vakantie behoorlijk moe en willen 
op tijd naar bed. 

 
Evaluatieformulieren 
De evaluatieformulieren voor de deelnemers worden door de commissie 
dDeelnemers aan de deelnemers verzonden.  
De medewerkers krijgen na afloop van de vakantie per e-mail de 
mogelijkheid om een digitaal evaluatieformulier in te vullen. 
 
SRG-materialen 
Maak vooraf een lijst van SRG-materialen die tijdens de vakantie aan 
deelnemers in bruikleen zijn gegeven. Jaarlijks raakt de SRG door 
nalatigheid urinalen, rolstoelwieltjes en zelfs complete rolstoelen kwijt. 
Het traceren en terughalen van deze spullen blijkt in de praktijk vrijwel 
onmogelijk. Het is daarom regel dat deelnemers SRG-materialen niet 
tijdelijk mee naar huis mogen nemen. Stel zonodig van tevoren via de 
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Commissie Deelnemers de ophalers op de hoogte zodat deze een  
reservestoel kunnen meenemen. 
 
Zorg ervoor dat alle SRG-materialen weer netjes en schoon worden 
opgeborgen. Gooi kapotte incontinentiezeiltjes direct weg. 
Controleer de checklist op de zakken en koffers en teken op de lijst aan 
welke materialen ontbreken of beschadigd zijn geraakt. 
 
 

8.2. Binnenland 
 
Het is van belang dat de accommodatie weer in de oorspronkelijke staat 
wordt achtergelaten. Richt de kamers bij vertrek weer in zoals je deze hebt 
aangetroffen en verdeel het servies en bestek weer over de verschillende 
huisjes.  
Zorg er bij verblijf in een hotel voor dat alle deelnemers en medewerkers 
hun openstaande rekeningen op de laatste avond betalen.  
Het hotelpersoneel heeft tijdens het verblijf veelal extra werk moeten 
doen. Bedank ze hiervoor en laat hiermee een goede indruk achter. 
 
Spreek van tevoren af wie de busjes en materialen wegbrengt en zorg dat 
de betreffende chauffeurs voldoende uitgerust zijn om te rijden.  
Denk eraan om bij het laatste medewerkersoverleg even rond te vragen 
naar bijzonderheden met betrekking tot de busjes. Vul bij het 
terugbezorgen de meegeleverde checklist in. Vergeet niet om de 
kilometerstand te noteren. Ben je de lijst kwijt, gebruik dan een kopie van 
de lijst in Bijlage H – 3. 
 
Het is plezierig om de activiteiten zo te plannen dat er na het vertrek van 
de deelnemers nog gelegenheid is om met de medewerkers ergens iets te 
gaan drinken en in informele sfeer een afsluitend medewerkersoverleg te 
houden. 
 
 

8.3. Buitenland vliegreis  
 
Bij vliegreizen variëren de terugvliegtijden van vroeg in de ochtend tot laat 
in de avond. Neem enkele dagen voor vertrek contact op met de hostess 
en spreek af hoe laat de bus het gezelschap komt ophalen. Stem hier het 
vertrekprogramma op af. 
In hotels is gebruikelijk dat men vóór 11:00 uur sleutels moet inleveren. 
Probeer met het hotel te regelen dat je (liefst zonder meerkosten) één 
kamer op de begane grond mag gebruiken als bagageopslag, toilet- en 
omkleedruimte. 
 
Laat een medewerker alle SRG-materialen verzamelen. Controleer bij 
voorkeur zelf voor de allerlaatste maal de kamers.  
Laat een medewerker weer een lijst maken met daarop aangetekend 
hoeveel bagage elke reisgenoot bij zich heeft. Controleer goed of alle 
bagage voorzien is van gele SRG-labels en labels van de touroperator. 
Geef kort voor het vertrek naar het vliegveld alle deelnemers nog een keer 
gelegenheid om gebruik te maken van het toilet. 

Busjes: 
Bijlage 
 
H – 3 
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Let op, gebruik taakverdeling zoals afgesproken bij de voorbespreking of 
medewerkersoverleg. 
 
Vliegveld 
Voor het overige verloopt de terugreis vergelijkbaar met de heenreis.  
In de meeste gevallen zal de lokale hostess het reisgezelschap ter plaatse 
begeleiden. 
 
Aankomst 
Je kunt het beste alvast direct na aankomst in Nederland bij de gate 
afscheid van elkaar nemen. Daarna is er weinig gelegenheid meer voor. 
Stel de deelnemers in de gelegenheid om gebruik te maken van het toilet, 
de meesten hebben nog een lange reis voor de boeg. Vergeet niet om ook 
de urinaals uit te pechtassen te legen. 
Wacht niet tot het gezelschap weer compleet is, maar ga alvast met de 
eersten naar de bagageafhandeling. Op Schiphol kan men daar alleen 
komen via een lift en daar passen maar één à twee rolstoelen tegelijk in. 
 
Bagage 
Het verzamelen van de bagage is een taak voor de medewerkers. Laat 
enkele medewerkers de bagage van de band halen terwijl één medewerker 
aan de hand van de lijst bijhoudt hoeveel bagagestukken er nog ontbreken. 
Stuur ook enkele medewerkers naar de aparte bagageband voor 
afwijkende bagagestukken. Onderdelen van papegaaien worden meestal 
niet op de gewone band gelegd. 
 
Je kunt tijdens het verzamelen alvast met enkele deelnemers naar de 
aankomsthal gaan. Spreek wel af dat er genoeg medewerkers overblijven 
om de bagage én resterende deelnemers mee te kunnen nemen. 
Als er bagagestukken ontbreken, overleg dan eerst met het personeel van 
de luchthaven. Komt de bagage niet alsnog boven water claim de 
bagagestukken dan bij de daar aanwezige balie. Loop niet door naar de 
aankomsthal: eenmaal buiten vervallen alle rechten. 
Probeer wel eerst zo precies mogelijk te achterhalen welke bagagestukken 
ontbreken en hoe ze eruitzien (koffer of tas, kleur, kenmerken). 
 
Ophalen van deelnemers 
Deelnemers die taxivervoer hebben geregeld en in het bezit zijn van een 
voucher moeten zich op Schiphol melden bij de S.T.A. balie. Deze balie is 
aangegeven op het kaartje in Bijlage G. 
 
De afspraak is dat voor deelnemers die niet binnen een uur worden 
afgehaald op eigen kosten een taxi wordt geregeld. 
 
 
 
 

8.4. Buitenland busreis 
 
In vergelijking met een vliegreis geldt als belangrijkste verschil dat het 
mogelijk is om onderweg afscheid te nemen. De laatste gezamenlijke 
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lunchstop is daar heel geschikt voor. Reserveer wat geld om daar wat leuks 
van te maken. 
Bij reizen met eigen rolstoelbusjes geldt als belangrijk aandachtspunt dat 
de chauffeurs goed uitgeslapen moeten zijn. Het is evenwel niet erg 
raadzaam om de chauffeurs na een lange rit vanuit het buitenland nog een 
stuk alleen in een rolstoelbus te laten rijden. Spreek af dat voor de rit van 
het aankomstpunt tot aan het inleverpunt van de busjes een bijrijder 
meereist. Vul bij aankomst de meegeleverde busjes checklist in. 
 
Voor beide soorten busreizen geldt dat er meestal een overnachting in een 
tussengelegen hotel is geregeld. Het blijkt niet zo leuk om de 
afscheidsavond op deze tussenstopplaats te organiseren. 
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9. Afronding 
 
 
 
Na afloop van een SRG-reis nemen de dagelijkse beslommeringen al weer 
gauw de overhand. Het werk is echter nog niet klaar en zijn nog een paar 
zaken die netjes afgerond moeten worden. 
De Commissie Medewerkers streeft ernaar om na de reis contact op te 
nemen om te informeren hoe de reis is verlopen. Bespreek bijzonderheden 
die van belang kunnen zijn voor volgende reizen, zoals eventuele 
problemen met medewerkers.   
Als er nadien nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan zelf even contact 
op: voor kwesties met betrekking tot deelnemers, reisbureau of hotel met 
de Commissie Deelnemers of Reizen, voor alle overige zaken met de 
Commissie Medewerkers.    
 
 

9.1. Activiteiten reisleider 
 

Rond onderstaande activiteiten binnen twee weken na de vakantie af: 
   
• Retourneer de deelnemersmatrices en usb-stick aan de Commissie 

Deelnemers 
• Stuur de digitale formulieren Waardering Medewerker en 

Reisleidersverslag per e-mail aan evaluaties@srg.nl. 
• Werk vlot het kasboek en financieel verslag uit en stuur dat met alle 

bonnen direct naar de penningmeester. Maak het resterende reisgeld 
over op de rekening van de SRG. 

 
9.2. Waardering medewerker en Reisleidersverslag 

 
Op de tijdens de Kaderdag ontvangen usb-stick staan o.a. de digitale 
formulieren Waardering Medewerker en Reisleidersverslag.  
 
Vul deze formulieren in en stuur deze uiterlijk twee weken na de reis per  
E-mail aan evaluaties@srg.nl.  
 
Formulier Waardering medewerker 
Dit formulier bevat vragen over het verloop van de vakantie voor de 
medewerkers en het functioneren van de medewerkers. 
 
Reisleidersverslag 
Het reisverslag bestaat uit verschillende delen met vragen over: 
 
• SRG-organisatie; 
• de deelnemers; 
• de vakantiebestemming. 
 
 
 

Adres: 
Bijlage 
 
   J 

Adres: 
Bijlage 
 
   J 
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SRG-organisatie 
Dit gedeelte bevat vragen over de reisorganisatie zelf en dient om een 
beeld te krijgen van de ervaring van de reisleiders met de kaderdag en 
serviceverlening van de commissies. 
 
Deelnemers 
De reisleiders wordt gevraagd om, in samenspraak met de verpleegkundige 
en overige medewerkers, te beoordelen of de zorgzwaarte van de 
deelnemers overeenkomt met hetgeen vooraf is opgegeven.  
 
Vul de deelnemersmatrices zorgvuldig en gezamenlijk (Reisleider, 
Verpleegkundige en Medewerkers) in, alléén dan krijg je een goed 
overwogen waardering. 
 
Het helpt de Commissies om in de komende jaren groepen samen te 
stellen met een evenwichtige werkbelasting. 
 
Vakantiebestemming 
Dit gedeelte bevat praktische vragen over de vakantiebestemming, zoals 
het functioneren van het hotel, de huur van auto's en excursie-
mogelijkheden.  
Van dit gedeelte krijgt de reisleider van het volgende jaar een kopie. Neem 
dus zoveel mogelijk praktisch bruikbare informatie op en schrijf duidelijk 
leesbaar. 
 
Het invullen van het reisleidersverslag is een flinke klus. Neem dit werk 
echter serieus, want de SRG is alleen in staat zichzelf te verbeteren als de 
reisleiders systematisch melding maken van positieve en negatieve 
aandachtspunten. 
 
De resultaten van de reisleidersverslagen worden gebruikt bij de jaarlijkse 
evaluatiedag. Deze dag vindt in november plaats. Probeer bij reizen in 
oktober daarom het verslag direct na de vakantie in te vullen en te 
versturen. 
 
 

9.3. Financiële verantwoording 
 
Uiteraard dien je ook een financiële verantwoording af te leggen van je 
reis. Hiertoe vul je het kasboek en financieel overzicht in en stuurt deze 
formulieren samen met alle bonnen naar de penningmeester. 
 
Kasboek 
Gebruik het kasboek dat je samen met je reisdocumentatie hebt gekregen. 
Sorteer bonnetjes per vakantiedag, codeer deze en nummer ze in 
chronologische volgorde. Het invullen van het kasboek zal daarna weinig 
problemen opleveren. 
 
 
 
 
 

Lijst: 
Bijlage 
 
F-14 

Lijst: 
Bijlage 
 
A- 6 
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Het kasboek voor gebruik in Euroland wijst zichzelf.  
 
Het kasboek voor gebruik bij niet-Euroland heeft aparte kolommen voor 
buitenlands geld en Euro’s. Je hoeft dus niet elk bonnetje apart om te 
rekenen in Euro’s. Uit het onderstaande voorbeeld blijkt dat je, afhankelijk 
van het land van besteding, zonder problemen van de ene kolom naar de 
andere kunt springen. Vermeld echter wel steeds de koers en valuta. 
 
Voorbeeld: Kasboek niet-Euroland 
 
BONNR CODE BUITENLAND IN EURO’S OPMERKINGEN 

  MUTATIE SALDO MUTATIE SALDO  

     5300,––  

1.    C   25,–– 5275,––  

3. D   65,–– 5200,––  

   4000,––   koers € 1,30 = 1 TD 

 
Financieel overzicht 
Op basis van je kasboek vul je als samenvatting het financieel overzicht in. 
Samen met het kasboek en de bonnen stuur je deze naar de 
penningmeester. Bij een positief saldo stort je het overschot op de SRG 
rekening. Bij een negatief saldo vul je je naam en rekeningnummer in, 
waarna de penningmeester het tekort aan je overmaakt. 
 
 

9.4. Reünie 
 
Aan het eind van een geslaagde vakantie ontstaat soms het idee om een 
reünie te houden: een leuke gelegenheid om met de medewerkers 
onderling of met het hele reisgezelschap foto's uit te wisselen en 
vakantieherinneringen op te halen.  
Het organiseren van een reünie behoort niet tot de taken van de reisleider, 
maar het staat je natuurlijk vrij om dit te doen. Meestal zijn er echter wel 
enthousiaste medewerkers of deelnemers te vinden die dit op zich willen 
nemen.  
Bedenk dat de kosten van een reünie niet door de SRG worden betaald en 
dat je er geen reisbudget voor mag gebruiken. 
 
 

Lijst: 
Bijlage 
 
A-13 
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10. Evaluatiedag 
 
 
De Evaluatiedag wordt georganiseerd door de Commissie Medewerkers en 
vindt jaarlijks plaats op de 2e zaterdag van november voor het kader, de 
reisleiders, aspirant-reisleiders en verpleegkundigen. Tijdens die evaluatie 
worden alle uitgevoerde reizen doorgenomen. Met de Evaluatiedag wordt 
het SRG-jaar afgesloten. 
 
 
 

10.1. Opzet 
 
Voor de Evaluatiedag worden de volgende SRG'ers uitgenodigd: 
 
• Het bestuur 
• De Commissie Deelnemers 
• De Commissie Medewerkers 
• De Commissie PR & Communicatie 
• De Commissie Reizen 
• De reisleiders en aspirant-reisleiders 
• De verpleegkundigen 
 
Het doel van deze dag is om het afgelopen reisjaar te evalueren en te 
bespreken hoe de SRG de reizen en reisorganisatie verder zou kunnen 
verbeteren. Het bestuur en de commissies blikken terug op de gang van 
zaken in het afgelopen jaar. Ook worden de resultaten van de deelnemers- 
en medewerkers-evaluaties uitgereikt en besproken.  
Daarnaast wordt op elke Evaluatiedag een thema behandeld. Meestal wordt 
hiervoor een actueel onderwerp gekozen dat uit de evaluaties van dat jaar 
als aandachtspunt naar voren is gekomen. De themabespreking heeft tot 
doel om ervaringen en inzichten uit te wisselen, maar ook om bij te dragen 
aan de eenvormigheid in de aanpak van de reisleiders. 
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Bijlage A  – Lijsten en formulieren 
 
 
 
De lijsten en formulieren in deze bijlage kan men gebruiken als hulpmiddel bij de 
reisvoorbereiding en dagelijkse organisatie. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf 
van dit soort lijsten te maken.  
Uitzondering hierop zijn de het kasboek en het financieel verslag: gebruik hiervoor 
alleen het standaardformulieren zoals zijn opgenomen in  
paragrafen A-12 en A-13. 
Houdt de Reisleidersinfo compleet: maak kopietjes en laat de originelen in de map. 
 
In deze paragraaf zijn de volgende lijsten en formulieren opgenomen: 
 
A – 1  Kennismaking tijdens de kaderdag 
A – 2  Checklist binnenlandse reis 
A – 3  Checklist buitenland: vliegreis 
A – 4  Checklist buitenland: busreis 
 
A – 5  Inschrijfformulier deelnemer 
A – 6  Deelnemersmatrix 
A – 7  Dwarslijst 
A – 8  Kamer-indeling 
 
A – 9  Agenda voorbespreking 
A – 10 Indeling vliegtuigstoelen 
A – 11 Bagagelijst 
A – 12 Excursie matrixen 
 
A – 13 Handig voor onderweg 
A – 14 Kasboek 
A – 15 Financieel overzicht 
A – 16 Nood Formulier 
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A – 1 Kennismaking tijdens de kaderdag 
 
 
Bespreek tijdens de kennismakingsbijeenkomst per reis de volgende punten met de 
medewerkers: 
 
• Kennismaking 

– individuele overwegingen om mee te gaan en welke verwachtingen  
 heeft men van de reis 
 
• De vakantiereis  

– vervoer 
– accommodatie 
– dagindeling 
– excursiemogelijkheden 

 
• Taken van reisleiding, reisverpleegkundige 
• Taken van medewerkers 
• Inspraak van deelnemers en medewerkers 
 
• Controle van de adressenlijst 
• Controle van het aantal chauffeurs en hun rij-ervaring  
• Afspraak maken over het eventueel samenstellen van een eigen reisboekje 
• Afspraak maken voor de voorbespreking 
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A – 2 Checklist binnenlandse reis 
 
 
Kaderdag 
• Neem de reisdocumentatie in ontvangst; 
• Overleg met de reisleider die de reis het jaar daarvoor heeft gedaan. 
• Laat een reisleidersbadge maken. 
• Neem bijlage A – 1 mee (kennismaking tijdens de kaderdag); 
• Informeer de medewerkers die niet op de kaderdag aanwezig waren. 
 
 
Locatie 
Bel met de Commissie Reizen  en neem de volgende vragen door: 
 
• Vanaf hoe laat kan men de accommodatie betrekken ? 
• Hoe laat moet de accommodatie bij vertrek opgeleverd worden ? 
• Is er een routebeschrijving beschikbaar ? 
• Horen handdoeken en dergelijke bij het arrangement ? 
• Van welke faciliteiten kan het SRG-gezelschap gebruik maken ? 

(zwembad, recreatiezaal, tuin etc.)  
• Indien niet aanwezig: is het mogelijk om een gemeenschappelijke ruimte te 

improviseren ? 
• Hoe groot en hoe toegankelijk zijn de kamers ? 
• Is het mogelijk om meubilair te verplaatsen of te laten verwijderen ? 
 
 
Reiswijzer 
• Stel definitieve tijd van aankomst en vertrek vast;  
• Beoordeel en wijzig zonodig het concept-middenblad en geef dit door aan de 

redactie van de Reiswijzer. 
 
 
Reisvoorbereiding 
• Bel de deelnemers en/of contactpersoon en controleer de gegevens; 
• Maak een dwarslijst, kamerindelingen en ochtendverzorgingslijst; 
• Geef de materialenbestelling door aan de materialenbeheerder; 
• Maak een begroting; 
• Bereid een excursiemap voor. 
 
Voorbespreking 
• Maak een agenda (aan de hand van A – 7). 
 
Vertrekdag 
• Laat de busjes en eventueel materialen ophalen; 
• Bij huisjes: richt de huisjes in vóór de aankomst van de deelnemers; 
• Zorg voor koffie en versnaperingen. Neem bijzonderheden door met de 

wegbrengers 
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A – 3 Checklist buitenland: vliegreis 
 
 
Kaderdag 
• Neem de reisdocumentatie in ontvangst; 
• Overleg met de reisleider die de betreffende reis het jaar daarvoor heeft 

gedaan; 
• Laat een reisleidersbadge maken. Neem bijlage A – 1 mee (kennismaking 

tijdens de kaderdag); 
• Informeer de medewerkers die niet op de kaderdag aanwezig waren. 
 
Reiswijzer 
• Beoordeel en wijzig zonodig het concept-middenblad en geef dit door aan de 

redactie van de Reiswijzer. 
 
Reisvoorbereiding 
• Bel met de deelnemers en/of contactpersoon en controleer de gegevens (let op 

niet-demontabele stoelen, kuipstoelen en dergelijke); 
• Maak een dwarslijst, kamerindelingen en ochtendverzorgingslijst; 
• Maak een lijst van bijzonderheden voor de stoelindeling; 
• Geef diëten, kamerindeling en bijzonderheden door aan de Commissie 

Deelnemers 
• Geef de materialenbestelling door aan de materialenbeheerder; 
• Maak een begroting; 
• Bereid een excursiemap voor. 
 
Voorbespreking 
• Maak een agenda (aan de hand van A – 7); 
• Maak een tijdschema en taakverdeling voor de vertrekdag. 
 
Vertrekdag 
• Laat deelnemers hartelijk ontvangen en neem bijzonderheden door met 

wegbrengers; 
• Laat de rolstoelen en losse delen markeren; 
• Laat een overzicht maken van de bagagestukken. Denk aan paspoorten en 

medicijnen in de handbagage; 
• Maak een stoelindeling; 
• Denk aan het toiletbezoek vóór de vlucht; 
• Tijdens de vlucht: denk aan medicijnen. 
 
Zie verder hoofdstuk 6. 
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A – 4 Checklist buitenland: busreis 
 
 
Kaderdag 
• Neem de reisdocumentatie in ontvangst; 
• Overleg met de reisleider die de betreffende reis het jaar daarvoor heeft 

gedaan; 
• Laat een reisleidersbadge maken. Neem bijlage A – 1 mee (kennismaking 

tijdens de kaderdag); 
• Informeer de medewerkers die niet op de kaderdag aanwezig waren. 
 
Reiswijzer 
• Stel in overleg met de chauffeur opstapplaats en -tijd vast;  
• Beoordeel en wijzig zonodig het concept-middenblad en geef dit door aan de 

redactie van de Reiswijzer. 
 
Reisvoorbereiding 
• Bel de deelnemers en/of contactpersoon op en controleer de gegevens; 
• Maak een dwarslijst, kamerindelingen en ochtendverzorgingslijst; 
• Geef diëten en kamerindeling door aan de Commissie Deelnemers; 
• Geef de materialenbestelling door aan de materialenbeheerder; 
• Maak een begroting; 
• Bereid een excursiemap voor; 
• Maak afspraken met de chauffeur over het aantal benodigde vaste zitplaatsen, 

koffie in de bus e.d. 
 
Voorbespreking 
• Maak een agenda (aan de hand van A – 7); 
• Maak een tijdschema en taakverdeling voor de vertrekdag. 
 
Vertrekdag 
• Laat deelnemers hartelijk ontvangen en neem bijzonderheden door met 

wegbrengers; 
• Laat één of twee medewerkers de bagage beheren; 
• Informeer alle deelnemers over de reistijd; 
• Geef ieder gelegenheid tot toiletbezoek. 
 
Tussen-overnachting 
• Spreek af dat de chauffeur beschikbaar blijft voor het uit de bus halen van 

onverwacht benodigde bagage. 
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A – 5 Inschrijfformulier deelnemer 
 
 
 
 
 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



Bijlage A – Lijsten en formulieren A – 7 
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A – 6 Deelnemersmatrix 
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A – 7 Dwarslijsten 
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A – 8 Kamerindeling 
 
 
Deelnemers 
 
kamer Deelnemer: Verzorgd door: 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

 
 
 
Medewerkers 
 
kamer Medewerker: Verzorgt: 
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Deelnemers + medewerkers 
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kamer Deelnemer  
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A – 9 Agenda voorbespreking 

 
 
(niet uitgesplitst per reis) 
 
 
1. Kennismaking 
  
2. Vakantiebestemming 
 Locatie en accomodatie  
 
3. Organisatie tijdens de reis 
 – algemeen verloop reis 
 – dagindeling: opstaan, vakantie vieren, naar bed gaan  
 – excursies 
 
 Functie en -taakverdeling  
 – reisleiding 
 – verpleegkundige 
 – chauffeurs 

– eventueel ophalen en wegbrengen van busjes 
 – beheer autopapieren 
 – technische zaken 
 – beheer spelletjestas 
 – beheer materialen 
  (pechtassen, zeiltjes, steken, postoel, douchestoel, op kamer) 
 
 Medewerkersoverleg 

– tijdstip 
– gang van zaken 

 – evaluatie van de dag 
– planning komende dag(en) 
– bijzondere punten, zoals onderlinge samenwerking of  
 verzorging deelnemer 

 – enige ontspanning 
 
 Overig 
 – voorlopige kamerindeling medewerkers  
 – sleutels 

– ontruimingsplan 
– overige calamiteiten 
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4. De vertrekdag 
 – aankomst en vertrektijden 
 – instapkaarten 
 – opvang deelnemers 
 – merken van de rolstoelen 

– merken van de koffers 
– innemen paspoorten en naamsticker plakken 

 – inchecken 
 – tax free, toilet, pier 
 – instappen: 
  röntgenpoortje 
  volgorde instappen 
  rolstoelen demonteren 
     tillen 
 – indeling stoelen + gang van zaken tijdens vlucht 
 – aankomst vliegveld + transfer naar hotel 
 – aankomst in hotel  
 – uitstappen/uitladen 
 – welkomstdrankje 
 – kamers bekijken, spullen wegzetten 
 – lunch 
 – kamers inrichten (ochtendverzorgers)  
 
5. Verzorging en omgang 
 – dwarslijst 
 – voorlopige kamerindeling deelnemers 
 – dagelijkse verzorging en bijzonderheden 
 – hygiëne 
 – medicijnen 
 – eethulp 
 – spraakstoornissen en/of traagheid: geduld 
 – tiltechnieken 
 – omgang met de rolstoel 
 – nachtdienst, verschillende mogelijkheden 
  
6. Verantwoordelijkheden 
 – Reisleiding (formeel en in de praktijk) 
 – Verpleegkundige 
 – Chauffeurs (geen nachtdienst) 
 – Allemaal: inzet, roken, oververmoeidheid,  
  alcoholgebruik, gebruik mobiele telefoon, spanningen  
 
  
7. Vragen  
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A – 10 Indeling vliegtuigstoelen 
 
 
Bijzonderheden bij het instappen 
 
 
Deelnemer Hulp L Hulp R zwaar Opmerkingen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Hulp L/R:  
In verband met eethulp links, respectievelijk rechts van deze deelnemer een 
medewerker plaatsen. 
 
Zwaar: 
In verband met tilgewicht een plaats voorin aan het gangpad kiezen.
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Standaardtype 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instapvolgorde: 
 
nr Naam Stoel 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 

A B C D E F 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Standaardtype 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instapvolgorde: 
 
nr Naam Stoel 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

A B C D E G 

A B C D E G 

A B C D E G 

A B C D E G 

1. 

2. 

3. 

4. 

F 

F 

F 

F 
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A – 11 Bagagelijst  (vul namen en aantallen in) 
 
 
 

Deelnemer Handbagage Koffers Losse delen Overig Rolstoel 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

Medewerker Handbagage Koffers Losse delen Overig  

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

SRG-materialen Handbagage Koffers Losse delen Overig Rolstoel 

      

      

      

      
 
 

TOTAAL      
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A – 12 Excursie matrixen 
 
 
Weekmatrix 
 
 

Deelnemer 
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

Totaal 
o mi a o mi a o mi a o mi a o mi a o mi a o mi a 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

 
                     

 

Medewerker  
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Daglijst 
 
 
Dag :  
 
 
Deelnemer Ochtend Middag Avond 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Medewerker 
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A – 13 Handig voor onderweg 
 
 
De onderstaande spullen kunnen tijdens de reis van pas komen: 
 
 
Excursiemap, financiën, knip- en plakwerk 
• Papier (wit en gekleurd) 
• Gele memovelletjes (voor briefjes op de kamerdeuren) 
• Klein schrijfblokje (om bonnetjes te maken) 
• Rekenmachine (voor wisselkoersen) 
• Paar portemonnees 
• Schaar 
• Plakband 
• Stiften 
• Nietmachine 
• Perforator (eventueel) 
 
Vertrek en aankomst 
• Gele labels en bagagelabels van touroperator 
• Watervaste viltstift (om taxfree-tassen te merken) 
• Gekleurd plakband (om rolstoelen te merken) 
 
Nachtdienst 
• Wekker 
• Zaklamp 
 
Medewerkersoverleg  
• Waterkoker, internationale stekker 
• Koffie, thee, suiker, melk, bekertjes, lepeltjes 
 
Reparaties, aanpassingen 
• Touw 
• Theatertape (zware kwaliteit plakband) 
 
Diversen 
• Mobiele telefoon 
• Reisleidersinfo 
• Lege multomap met insteekhoezen (om bonnetjes te bewaren) 
• Enkele SRG-gidsen (voor belangstellenden die je onderweg tegenkomt) 
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A – 14 Kasboek 
 
Kasboek voor gebruik in EURO land 
 
SRG Reis: _______________________ Reisleider: _______________ 
 
BONNR CODE MUTATIE SALDO OPMERKINGEN 
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Kasboek voor gebruik in niet Euro land 
 
SRG Reis: _______________________ Reisleider: _______________ 
 
 
BONNR CODE BUITENLAND IN EURO’S OPMERKINGEN 

  MUTATIE SALDO MUTATIE SALDO  
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A – 15 Financieel overzicht  
 

 
 
 

SRG-reis 
 
Aantal deelnemers 
Aantal medewerkers 
Totaal aantal personen 
 
Aantal dagen 
 
Budget 
 - Maaltijden 
 
 
 
 - Excursies 
 
 
 
Verantwoording 
 - Entreegelden (E) 
 - Brandstof (B) 
 - Parkeergeld (B) 
 - Boottocht (E) 
 - Autohuur (H) 
 - Tolgeld (B) 
 - Diversen (D) 
 
 
Totaal ontvangen 
Totaal uitgaven 
 
Eindsaldo (te verrekenen met penningmeester SRG 
 
Een positief eindsaldo dient overgemaakt te worden op rekening 33.11.13.635 t.n.v. 
SRG te Bunschoten. 
Een negatief eindsaldo wordt overgemaakt op de rekening van de reisleider. 
 
Reisleider 
Rekeningnummer 
 
Dit financieel overzicht dient samen met het kasboek en ALLE bonnen opgestuurd 
te worden naar de penningmeester. 
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A – 16 Noodformulier 
 
 
Graag volledig in te vullen en inleveren bij uw reisleiding bij aanvang van de reis 

 
Achternaam 
 

 

Volledige Voornaam 
 

 

Voorletters 
 

 

Adres 
 

 

Postcode  
 

 

Woonplaats 
 

 

Telefoonnummer thuis 
 

 

Telefoonnummer mobiel 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Nummer Paspoort of ID - Kaart 
 

 

 
 

In noodgevallen contact opnemen met 
 

 

Telefoonnummer contact persoon 
 

 

Naam en telefoonnummer huisarts 
 

 

Naam en telefoonnummer specialist 
 

 

Naam en telefoonnummer apotheek 
 

 

Naam ziektekosten verzekering 
Polis/klant nummer 
 

 

Telefoonnummer ziektekosten verzekering 
 

 

Naam reisverzekering 
Polis/klant nummer 
 

 

Telefoonnummer reisverzekering 
 

 

 
Stichting Recreatie Gehandicapten | Postbus 4140 | 2003 EC HAARLEM | info@srg.nl 
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Bijlage B  – Verzorging en ziektebeelden 
 
 
In deze bijlage staat een overzicht van de meest voorkomende ziekten en 
handicaps die we aantreffen bij SRG deelnemers. De informatie in deze 
bijlage is handig als naslagwerk. 
Bij elk ziektebeeld staat enige achtergrondinformatie met daarbij de 
belangrijkste aandachtspunten voor de verzorging en dagelijkse omgang. 
 
In deze bijlage worden de volgende ziekten en beperkingen besproken: 
 
B – 1  Diabetes  (suikerziekte) 
B – 2  Dwarslaesie 
B – 3  Epilepsie 
B – 4  Beroerte (CVA) 
B – 5  Multiple Sclerose (MS) 
B – 6  Spina Bifida  (open rug) 
B – 7  Verlamming  
B – 8  Spasticiteit 
B – 9  Spraak- en taalstoornis (afasie & dysarthrie) 
B – 10 Incontinentie 
 
 

 B – 1 Diabetes 
 
Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een stofwisselingsziekte, waarbij het 
hormoonsysteem dat de bloedsuikerspiegel regelt, niet goed functioneert.  
De stof insuline zorgt ervoor dat de lichaamscellen glucose opnemen. 
Glucose (een natuurlijke suiker) is nodig voor de levering van warmte en 
energie.  
Bij een tekort aan insuline ontstaat er een overschot aan glucose in het 
bloed. De bloedsuikerspiegel is dan hoog. De nieren zorgen ervoor dat deze 
overtollige glucose via de urine uit het lichaam wordt verwijderd, maar 
daarvoor is veel vocht nodig. Het gevolg is dat een diabeet als de 
bloedsuiker ondanks behandeling te hoog is, vaak moet plassen en 
vervolgens veel moet drinken om het tekort aan vocht weer aan te vullen. 
Diabeten kunnen hun bloedsuikerspiegel onder controle houden met een 
regelmatige levenswijze, speciale diëten en medicijnen. Tijdens SRG-
vakanties is regelmaat bepaald niet vanzelfsprekend en daarom is extra 
aandacht nodig voor de diëten, tijdstippen voor eten en medicijnen, 
lichaamsbeweging en controle van de bloedsuikerspiegel. 
 
Als een diabeet acuut een te hoge of te lage suikerspiegel heeft spreekt 
men van hyper- of hypoglykemie. 
 
Hyperglykemie (hyper) 
Een hyper ontstaat door een tekort aan insuline, waardoor er onvoldoende 
glucose in de cellen wordt afgeleverd en de bloedsuikerspiegel stijgt. Om 
toch voldoende energie te kunnen leveren, schakelt het lichaam over op de 
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verbranding van vet. Hierbij komen giftige stoffen vrij, die het lichaam 
kunnen verzuren.  
 
Mogelijke oorzaken van een te hoge bloedsuiker zijn: 
 
• Het eten of drinken van te veel suiker of koolhydraten; 
• te weinig eten of niet op tijd innemen van medicatie 
• minder lichaamsbeweging dan normaal 
• stress 
• ziekten met koorts, braken of diarree 
• het gebruik van medicijnen die de bloedsuiker verhogen. 
 
Verschijnselen zijn: 
 
• Veel dorst; 
• Vaak moeten plassen; 
• Moeheid; 
• Jeuk; 
• Infecties. 
 
Tekenen van een ernstig verhoogde bloedsuiker zijn toenemende zwakte, 
sufheid, bemoeilijkte ademhaling en uitdroging. 
 
Handel bij tekenen van hyperglykemie als volgt: 
 
• Controleer of de bloedsuiker inderdaad verhoogd is; 
• Zorg dat de voorgeschreven medicatie wordt ingenomen; 
• Voldoende drinken (anderhalve tot twee liter suikervrij vocht per dag) 

en normaal eten; 
• Bij koorts, braken of diarree is het goed om bouillon te drinken; 
• Bij insuline afhankelijke diabeten kun je snelwerkende insuline 

injecteren. 
 
Hypoglykemie (Hypo) 
Een hypo is het gevolg van een teveel aan insuline in het bloed, waardoor  
een verlaagde bloedsuikerspiegel ontstaat.  
 
Mogelijke oorzaken zijn: 
 
• Niet genoeg of te laat eten; 
• Meer lichamelijke inspanning dan normaal; 
• Te veel tabletten of insuline (een ernstig verlaagde bloedsuiker wordt 

bijna altijd door insuline veroorzaakt en zelden door tabletten); 
• Niet op de juiste tijd nemen van medicijnen; 
• Overmatig gebruik van alcohol; 
• Het drinken van alcohol in combinatie met bloedsuikerverlagende 

tabletten. 
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Verschijnselen zijn: 
 
• Hongergevoel 
• Transpiratie; 
• Hartkloppingen; 
• Vermoeidheid, gapen; 
• Duizeligheid; 
• Verwardheid; 
• Beven; 
• Rusteloosheid; 
• Tintelingen in handen, voeten of lippen; 
• Wazig of dubbelzien; 
• Hoofdpijn; 
• Wisselend humeur. 
 
Tekenen van een ernstig verlaagde bloedsuiker zijn sufheid, 
bewustzijnsverlies en uiteindelijk coma. Deze verschijnselen komen vrijwel 
alleen voor bij diabetespatiënten die insuline spuiten. 
 
Handel bij tekenen van hypoglykemie als volgt: 
 
• Neem een groot glas suikerhoudende frisdrank of een volle lepel suiker 

opgelost in water. Zo wordt de suiker snel in het bloed opgenomen. Of 
neem een paar tabletjes druivensuiker (ongeveer 4 tabletjes). Stel bij 
twijfel het innemen van suiker niet uit. Je kunt beter een iets te hoge 
bloedsuiker hebben dan een veel te lage bloedsuiker. 

• Eet daarna extra koolhydraten, bijvoorbeeld in de vorm van een 
boterham. 

• Bij ernstige hypoglykemie is de patiënt soms niet meer in staat om iets 
te drinken, smeer dan een beetje honing of stroop op de binnenkant 
van de wangen. Bel in dergelijk geval direct de huisarts. 

 
Belangrijke aandachtspunten 
Voor een diabeet zijn onderstaande punten belangrijk (om een hyper of 
hypo te voorkomen): 
 
• Een regelmatige en gedoseerde levensstijl; 
• Op tijd eten; 
• Dieetvoorschriften nauwkeurig volgen; 
• Op tijd medicijnen innemen. 
• Aandacht voor en zorgvuldige behandeling van wondjes 
 
 

 B – 2 Dwarslaesie 
 
Een dwarslaesie is een handicap die ontstaat door een afklemming of 
(gedeeltelijke) doorsnijding van zenuwbanen in het ruggenmerg. Het 
gevolg is dat men geen 'gevoel' meer in bepaalde lichaamsdelen heeft en 
geen controle heeft over spieren. Afhankelijk van de plaats van de laesie 
kunnen er meer of minder lichaamsfuncties beschadigd zijn. Men spreekt 
van een lage laesie als iemand vanaf zijn middel verlamd is. Men spreekt 
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van een hoge laesie als er ook sprake is van verlammingen van de armen 
of handen. De persoon is vanaf zijn borstkas verlamd. 
 
Mogelijke gevolgen van een dwarslaesie zijn: 
 
• Uitval van spieren; verlamming;  
• Spasmen (zie paragraaf B – 8); 
• Gevoelsstoornissen (tastzin, pijn, temperatuurwaarneming). 

 
Ontregeling van: 
 
• blaas- en darmfuncties;  

Bij verlamming van de sluitspieren treedt incontinentie op. Bij 
permanent gespannen sluitspieren gebruikt men speciale technieken of 
hulpmiddelen voor het urineren, zoals blaaskloppen (bij hoge laesies), 
stoma's  en katheter (zie paragraaf B – 10). 

• temperatuurregeling van het lichaam (zweetaanvallen); 
• bloeddruk; 
• seksuele functies (bv. ongewenste erecties). 
 
Belangrijke aandachtspunten: 
Mensen met een lage dwarslaesie hebben nog een volledige armfunctie en 
kunnen zichzelf vaak goed redden. Bij de verzorging is speciale aandacht 
nodig voor: 
 
• Doorlig- of doorzitplekken; 
• Verbranding of verwonding van gevoelloze lichaamsdelen (verbranding 

door de zon, in- en uitstappen bij een auto, etcetera). 
 
 

 B – 3 Epilepsie 
 
Epilepsie wordt gekenmerkt door het regelmatig optreden van aanvallen 
ten gevolge van elektrische storingen in de hersenen. De aanvallen worden 
gekenmerkt door bewustzijns- of coördinatiestoornissen en zijn meestal 
van korte duur.  
Er worden verschillende soorten aanvallen onderscheiden: 
 
Absence (petit mal) 
De duur kan variëren van enkele seconden tot een halve minuut: de 
epilepticus staart met een lege blik voor zich uit, knippert soms met de 
ogen of draait de ogen even weg. Tijdens een absence is men niet 
aanspreekbaar. 
Deze aanvallen verlopen vaak onopgemerkt of zijn moeilijk als zodanig te 
herkennen. Vaak wordt een absence opgevat als dagdromen of 
onoplettendheid. 
 
Complexe partiële aanval 
Dit type aanval duurt enkele minuten. Het bewustzijnsniveau daalt en er 
treedt ongecontroleerd gedrag op zoals rondlopen, verbaasd kijken, 
friemelen aan de kleding of kauwen en smakken. Achteraf kan men zich 
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deze handelingen niet meer herinneren. De epilepticus voelt zich na de 
aanval vreemd of heeft een akelige geur- of smaaksensatie. 
 
Eenvoudige partiële aanval 
Bij dit type aanval is een klein gedeelte van de hersenen betrokken. Het 
bewustzijnsniveau is normaal; de aanval is te herkennen aan  
schokjes in de hand, een rare smaak, tintelingen in een been, geruis in de 
oren of een vreemde lichtsensatie. 
 
Tonisch-clonische aanval (grand mal) 
Deze aanvallen ontstaan vooral ’s morgens, kort na het ontwaken. De 
aanval is vaak hevig en plotseling. Het bewustzijn is niet of nauwelijks 
gestoord.  
 
De aanval bestaat uit drie fasen: 
 
• Tonische fase, herkenbaar aan plotselinge bewusteloosheid, verstijving, 

een bleke of blauwe huidskleur en schuim op de mond. 
• Clonische fase, met toenemende schokkende spierbewegingen in de 

ledematen en een rochelende adem. 
• Verslappingsfase, waarbij het schokken stopt, het lichaam verslapt en 

de urineblaas spontaan kan leeglopen. 
 
Belangrijke aandachtspunten 
Informeer in verband met de vele mogelijke varianten van tevoren bij de 
betrokkene hoe een aanval zich uit, en hoe er vervolgens gehandeld moet 
worden. Als er zich tijdens de vakantie vervolgens aanvallen voordoen, 
maak hier dan een notitie van voor de verzorgers thuis. Beschrijf het soort 
aanval, de duur, tijdstip en zo mogelijk de aanleiding. 
 
De kleine aanvallen gaan meestal zo snel voorbij, dat men nauwelijks 
gelegenheid heeft iets te ondernemen. Zorg er bij een grote aanval voor 
dat de epilepticus geen lichamelijk letsel kan oplopen: 
 
• Tracht te voorkomen dat de betrokkene valt, biedt hulp bij het gaan 

liggen, maar dwing niet om te gaan liggen. 
• Haal voorwerpen waaraan men zich bij het schokken kan bezeren uit de 

omgeving weg. Leg eventueel iets onder het hoofd. Probeer het 
schokken niet tegen te houden. 

• Draai het hoofd opzij, zodat speeksel en slijm kan afvloeien (om 
verstikking te voorkomen). 

• Maak knellende kleding los. 
 
De meeste aanvallen gaan vanzelf voorbij. Als de aanval langer dan 6 
minuten duurt, kan door de verpleging een medicijn (stesolid) worden 
toegediend. Meestal staat een dergelijke instructie ook in de papieren die 
de deelnemer bij zich heeft.  
 
Waarschuw een arts als de schokfase langer dan 15 minuten aanhoudt of 
als het bewustzijn niet goed terugkeert.  
De betrokkene kan na een epileptische aanval nog lang moe zijn.  
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Epileptische aanvallen kunnen voortkomen uit omstandigheden die op 
vakantiereizen niet uitzonderlijk zijn: 
 
• spanningen; 
• tekort aan nachtrust; 
• alcoholgebruik; 
• seizoen- of weersinvloeden; 
• temperatuurstijging; 
•  flitsende lichten (bv. van een fototoestel of in een discotheek); 
• plotseling weglaten van medicijnen. 
 
 

 B – 4 Beroerte 
 
Met de term beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) wordt een 
hersenbloeding of een herseninfarct aangeduid. In beide gevallen treedt er 
beschadiging op van hersencellen. 
De verschijnselen van een CVA verschillen per persoon. De plaats en 
omvang van de beroerte bepaalt welke fysieke of mentale functies 
verstoord zijn. Elke hersengebied heeft namelijk zijn eigen taak.  
Mogelijke gevolgen van een beroerte zijn: 
 
Ten aanzien van spierfuncties: 
 
• Halfzijdige verlamming;  
• Halfzijdige gevoelsstoornissen (tastzin, pijn, temperatuurwaarneming); 
• Spasmen; 
• Spraak en taalstoornissen (zie B – 9); 
• Slikstoornissen; 
• Gezichtsuitval; 
 
Ten aanzien van cognitieve functies: 
 
• Karakterveranderingen (bv. snel geprikkeld, boos of emotioneel, snel 

moe, somber); 
• Impulsiviteit; 
• Een vertraagde informatieverwerking; 
• Attentiestoornissen, zich niet lang achtereen kunnen concentreren, snel 

afgeleid zijn, niet twee dingen tegelijkertijd kunnen doen, verminderd 
bewustzijn.  

• Geheugenstoornissen, het opnemen van nieuwe informatie is beperkt; 
• Stoornissen in de organisatie en planning; 
• Initiatiefloosheid; 
• Verminderd abstractievermogen; 
• Gebrek aan zelfcorrectie en feedback; 
• Verminderde flexibiliteit; 
• Verminderde frustratietolerantie; 
• Emotionele labiliteit, plotseling huilen om niet sterk beladen situaties; 
• Op zichzelf gericht gedrag, verminderde interesse voor de omgeving; 
• Niet meer bewust zijn van een helft van het lichaam en deze kant van 

zichzelf als het ware vergeten. (neglect) 
• Beperkt ziekte-inzicht. 
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Belangrijke aandachtspunten 
Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan de mogelijkheden om te 
bewegen, zien, horen, praten, denken en begrijpen soms volkomen 
veranderen. Dit kan dan voor veel onbegrip zorgen. Een goede voorlichting 
van medewerkers is dan ook belangrijk. 
 
Het is niet aan te raden om mensen die een beroerte hebben gehad bloot 
te stellen aan extreem grote schokken of versnellingen, zoals kunnen 
optreden bij het varen met een speedboot of bij een rit in een achtbaan. 
 
 

 B – 5 Multiple Sclerose 
 
Multiple Sclerose is een ziekte van het zenuwstelsel, waarbij de 
beschermlaag van de zenuwen afgebroken wordt, waardoor de zenuw  
minder goed en uiteindelijk helemaal niet meer werkt. De verslechteringen 
kunnen geleidelijk verlopen of sprongsgewijs. De schade is in beide 
gevallen onherstelbaar. 
 
De gevolgen van de ziekte zijn: 
 
• Krachtsvermindering van de ledematen; 
• Verminderd evenwicht; 
• Sensibele stoornissen (tintelingen, dove plekken); 
• Dubbelzien; 
• Incontinentie van urine; 
• Spraakstoornissen; 
• Zware vermoeidheid; 
• Cognitieve veranderingen zoals geheugenstoornissen en 

karakterveranderingen 
 
Er kan sprake zijn van kinderlijke opgewektheid. Tevens kan het 
voorkomen dat er sprake is van negatief gedrag. 
 
Belangrijke aandachtspunten 
Aangezien er sprake is van een langzaam en sluipend verloop van de 
ziekte, wordt het gedrag van de persoon veelal bepaald door angst. Dit kan 
tot uitdrukking komen in claimend of negatief gedrag, maar ook leiden tot 
een irreële kinderlijke opgewektheid. Indien er sprake is van gedrags-
stoornissen, bespreek dit dan met de medewerkers en stel duidelijke 
grenzen. 
Mensen met MS worden vaak overschat, omdat soms aan de buitenkant 
niets van de ziekteverschijnselen te zien is. Gedurende de vakantie, als 
vermoeidheid parten gaat spelen, kunnen de klachten verergeren. Ook 
overmatig alcoholgebruik verergert de klachten. Hierdoor wordt er wellicht 
meer zorg gevraagd dan in de thuissituatie het geval is. Vraag na waar 
iemands fysieke grenzen liggen. Kom hier gedurende de vakantie 
regelmatig op terug. 
Veel warmte (zon) of koude kan verslapping van de spieren geven, 
waardoor bepaalde functies moeizamer gaan.  
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 B – 6 Spina Bifida 
 
Spina Bifida (open rug) is een aangeboren stoornis in de ontwikkeling van 
het zenuwstelsel. Ten gevolge van deze stoornis zijn één of meerdere 
ruggenwervels niet gesloten, waardoor de zenuwbanen zijn onderbroken of 
gestoord. Bij pasgeborenen wordt de open rug operatief gesloten.  
Er zijn verschillende vormen van Spina Bifida. De mate van handicap 
varieert van licht tot zeer ernstig. 
Mogelijke gevolgen van deze stoornis zijn: 
 
• Waterhoofd (opeenhoping van hersenvocht); 
• Epilepsie; 
• Verlammingsverschijnselen; 
• Gevoelsstoornissen (tastzin, pijn, temperatuurwaarneming); 
• Doorbloedingsstoornissen; 
• Darm- en blaasfunctiestoornissen;  
• Incontinentie en verstopping; 
• Afwijkingen in de stand van de gewrichten (dwangstanden). 
 
Belangrijke aandachtspunten 
Mensen met Spina Bifida hebben meestal nog een volledige armfunctie en 
kunnen zichzelf vaak goed redden. Bij de verzorging is speciale aandacht 
nodig voor: 
 
• Doorlig- of doorzitplekken; 
• Verbranding of verwonding van gevoelloze lichaamsdelen (verbranding 

door de zon, stoten bij in- en uitstappen bij een auto, etcetera). 
 
Nonchalance voor het lichaam komt relatief vaak voor bij deze groep 
gehandicapten, waardoor er ook nonchalant met de stoornissen wordt 
omgegaan. Tevens is er nogal eens sprake van een gebrek aan hygiëne, 
waardoor er controle nodig is bij de verzorging. 
Veel mensen met spina bifida wonen in tehuizen en zijn afhankelijk van de 
zorg van derden. Hierdoor vertonen deze mensen vaak gedrag dat eerder 
kenmerkend is voor die specifieke leefsituatie dan voor het ziektebeeld. Dit 
kan zich uiten in gebrek aan initiatief, vasthouden aan de regelmaat van 
het huis en de dagelijkse routine. 
 
Probeer hier rekening mee te houden: 
 
• Geef duidelijk aan wat er gaat gebeuren op een dag; 
• Spreek de persoon aan op ongewenst gedrag; 
• Maak duidelijke afspraken met de medewerkers over een eenvormige 

en consistente omgang met de betreffende deelnemer. 
 
Houd rekening met het individuele begripsniveau van de deelnemer. 
 
 

 B – 7 Verlamming 
 
Bij verlammingen van de ledematen kan ook de gevoelszin verstoord zijn. 
Pijn en hitte wordt dan bijvoorbeeld niet waargenomen. Wees dus alert op 
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verbranding door de zon en smeer de ledematen regelmatig in. Waak 
ervoor dat het douche- of badwater niet te warm is. Let tevens op het 
ontstaan van wondjes. 
 
 

 B – 8 Spasticiteit 
 
Bij spasticiteit is er sprake van een verhoogde spierspanning in de 
ledematen. De spasticiteit trekt het hoofd, de romp en ledematen in 
ongewenste, niet-functionele posities, die een stereotiep houdings- en 
bewegingspatroon veroorzaken. Hierdoor staan de gewrichten meestal in 
eenzelfde stand: gebogen of juist gestrekt. Door gebrek aan beweging kan  
het gewricht stijf worden. Op de lange duur kan het gewricht zelfs vast 
gaan groeien, en kunnen contracturen ontstaan.  
De mate waarin het nog mogelijk is de armen en benen zelfstandig te 
bewegen verschilt van persoon tot persoon. 
 
Athetotische bewegingen zijn onophoudelijke, krampachtige, onwillekeurige 
buig- en strekbewegingen van armen en benen. Deze bewegingen kunnen 
nogal onverwachts optreden. Houdt hier dus rekening mee als je moet 
helpen met wassen en kleden, eten en drinken. Voorkom schrikken!  
 
 

 B – 9 Spraak- en taalstoornis 
 
Er bestaan verschillende spraak- en taalstoornissen. De belangrijkste 
vormen staan hieronder vermeld. Het is van belang te realiseren dat de 
ernst van de stoornis erg uiteen kan lopen: 
 
• Afasie is het niet goed kunnen begrijpen van taal of het niet goed 

woordelijk kunnen uitdrukken. (woordvindstoornissen) 
• Dysarthrie is het niet goed kunnen uitspreken van woorden ten gevolge 

van bijvoorbeeld spasticiteit of een halfzijdige verlamming van het 
gezicht. Hierdoor is de betrokkene slecht te verstaan. 

 
Indien er sprake is van een taalstoornis, neem dan voldoende tijd voor een 
gesprek. Doe nooit alsof je de boodschap begrepen hebt, terwijl dit niet het 
geval is. Benader de betrokkene in beginsel als mentaal volwaardig.  
Gun de spraakgestoorde tijd om op woorden te komen en vul niet te snel 
zinnen aan. Indien het begrip van taal verstoord is, spreek dan in korte 
zinnen en stel vragen waar met ja of nee op geantwoord kan worden. 
Mimiek en gebaren kunnen het gesprek ondersteunen.  
Soms werkt het ook door b.v. steekwoorden op te schrijven. 
Sommige deelnemers maken gebruik van spraakondersteunende 
hulpmiddelen. Hierbij kun je denken aan een leesplank waarop letters of 
symbolen staan die de deelnemer kan aanwijzen. Ook een communicator 
wordt veel gebruikt. Dit is een soort typemachine, waarbij je de woorden 
en zinnen op een scherm of een papierstrookje af kunt lezen. 
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 B – 10 Verslikken 
 
Als bekend is dat een deelnemer slikproblemen heeft, neem dan met de 
medewerkers door wat men moet doen bij verslikkingen: ga achter het 
slachtoffer staan en geef 3 tot 5 stoten tussen de schouderbladen. Helpt 
dat niet, pas dan de handgreep van Heimlich toe: plaats een vuist tussen 
de ribbenboog in de buik van het slachtoffer. Plaats de andere hand er 
overheen en trek beide met een ruk schuin omhoog. Eventueel herhalen.  
 
 

 B – 11 Incontinentie 
 
Incontinentie voor urine 
Incontinentie voor urine komt voor bij verschillende ziektebeelden voor. 
Deelnemers met een verstoorde blaasfunctie maken gebruik van 
verschillende hulpmiddelen en technieken: 
 
• Stoma 

Hierbij wordt de urine afgevoerd via een kunstmatige opening in de 
buikwand en in een zakje opgevangen. Het zakje kan op eenvoudige 
wijze geleegd worden. Het zakje dient dagelijks vernieuwd te worden, 
de frequentie van het verwisselen van de plak verschilt per individu.  
Bij een ééndelig systeem is het verwisselen van het stomazakje een 
voorbehouden handeling van de verpleegkundige. 
 

• Uritip 
Dit is een uitwendige opvang bij mannen, waarbij een soort condoom 
om de penis heen zit, met een afvoerslangetje en een zakje eraan. Met 
name bij excursies kan een uritip door tillen en beweging lekkage gaan 
vertonen. Zorg ervoor dat voldoende medewerkers weten hoe een 
nieuwe uritip moet worden aangebracht. 
 

Katheter 
Dit is een inwendig aangebracht slangetje in de blaas, dat is voorzien van 
een ballonnetje om terugglijden te voorkomen. Aan de katheter zit een 
zakje waarin de urine wordt opgevangen. Dit zakje wordt dagelijks 
vernieuwd (zie stoma). De katheter zelf wordt meestal 1 maal per 4 - 6 
weken vervangen. Gaat de katheter er onverwachts uit of raakt deze 
verstopt, dan moet er een nieuwe ingebracht worden door een 
verpleegkundige of een arts. 
 
• Suprapubische katheter (buikkatheter) 

Dit is een katheter waarbij een slangetje via de buikwand in de blaas is 
gebracht. Aan de katheter zit een opvangzakje voor de urine. Dit zakje 
wordt dagelijks vernieuwd (zie stoma). De katheter zelf wordt 1x per 6 
weken vervangen. Als de katheter er onverwachts uit gaat, moet er 
snel een nieuwe ingebracht worden door een verpleegkundige of een 
arts, alvorens het gaatje dichtgroeit. 
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• Zelfkatheterisatie 
Dit is een veelgebruikte methode om de blaas te legen. De deelnemer 
laat zelf met een slangetje de blaas leeg lopen (2 of 4 x per dag). 
 

• Blaaskloppen 
Door ritmisch te kloppen op de blaasstreek wordt door de deelnemer 
een reflex opgewekt die de blaas doet ledigen. 
 

• Blaasdrukken 
Bij een slappe verlamming (door een lage laesie of Spina Bifida), kan in 
sommige gevallen de blaas worden leeggedrukt, deze handeling zal de 
deelnemer zelf uitvoeren. 

 
Incontinentie voor ontlasting 
Indien de kringspier van de anus verslapt is, is er sprake van incontinentie 
voor ontlasting. Dit komt met name veel voor bij Spina Bifida.  
Deelnemers maken gebruik van verschillende hulpmiddelen en technieken: 
 
• Reguleren van de ontlasting 

Op gezette tijden (bijvoorbeeld 3 keer per week) kan de verpleeg-
kundige een klysma of een microlax (klein klysma) toedienen waarmee 
de ontlasting gecontroleerd op gang wordt gebracht. Deze medicijnen 
heeft de deelnemer zelf bij zich. Er zijn klysmazakjes met een vloeistof, 
waar een kort slangetje aan zit. Deze wordt leeggeknepen in de anus, 
waarbij het zakje ingeknepen moet worden gehouden tot het slangetje 
weer verwijderd is, anders loopt de inhoud weer terug. Soms wordt ook 
een zetpil (Bisacodyl) voor de ontlasting gegeven.  
 

• Manueel Verwijderen Van Ontlasting (MVVO) 
Dit is een methode waarbij de ontlasting met de vingers uit de anus 
wordt verwijderd. De deelnemer dient hiervoor hiervoor overigens 
plastic handschoenen mee te nemen. 
 

• Stoma 
Dit is een kunstmatige opening in de buikwand, waar de ontlasting door 
naar buiten komt en in een zakje wordt opgevangen. Het zakje moet 
dagelijks vernieuwd worden. De plak waarmee het zakje op de buik zit 
dient 1x per 1 a 2 dagen vervangen te worden door de deelnemer of 
een verpleegkundige  

 
• Darmspoelen 

Deze techniek wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Hierbij 
wordt rectaal ongeveer 1 liter water toegediend met behulp van een 
rectaal canule, waardoor de darmen zich ledigen. De vloeistof kan 
zowel handmatig worden toegediend als automatisch via een pomp. 
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Bijlage C  – Taken en 
verantwoordelijkheden 
 
 
 
In deze bijlage wordt aangegeven hoe binnen de SRG-reizen taken,    
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld.  
 
De SRG beschouwt alle vrijwilligers als 'medewerkers' en verwacht van hen 
dat zij de hieronder beschreven medewerker-taken uitvoeren. Voor alle 
reizen wordt één medewerker gevraagd om tevens als reisleider te 
fungeren en één medewerker om ook als verpleegkundige op te treden.  
Dit sluit niet uit dat op één reis medewerkers meegaan die ervaring hebben 
als reisleider of van beroep verpleegkundige zijn. Echter, wat de 
organisatie van de reis betreft heeft de ene aangewezen reisleider het 
laatste woord; wat medisch/verpleegkundige zaken betreft de aangewezen 
verpleegkundige.  
 
Reisleider 
De reisleider heeft tot taak: 
 
• Zorg te dragen voor de algehele organisatie tijdens de reis; 
• Leiding, instructie en begeleiding te geven aan de medewerkers; 
• Zorg te dragen voor het welbevinden van deelnemers en medewerkers; 
• Binnen de budgetaire grenzen zoveel mogelijk (individuele) 

vakantiewensen van de deelnemers te realiseren; 
• Het merendeel van de tijd aan medewerker-taken te besteden. 
 
Met leiding wordt bedoeld dat de reisleider de eindverantwoordelijk heeft. 
Hij is in organisatie termen leidinggevende van de medewerkers, dus ook 
van de verpleegkundige. In die hoedanigheid verdeelt de reisleider het 
werk en ziet toe op de juiste uitvoering ervan. Hier hoort echter ook bij dat 
de reisleider moet proberen de medewerkers te inspireren en motiveren; 
oor en oog moet hebben voor eventuele problemen en actief moet helpen 
om deze in voorkomende gevallen op te lossen.  
De reisleider ziet, in samenspraak met de verpleegkundige toe op de 
gezondheid en het welzijn van de medewerkers en voorkomen dat deze 
hun grenzen te veel overschrijden (zoals te weinig slaap of te zwaar tillen).  
Met begeleiding wordt bedoeld dat de reisleider erop toeziet dat de nieuwe 
medewerkers tijdens de reis adequaat worden opgeleid. De reisleider hoeft 
deze begeleiding niet altijd zelf te doen, maar moet er wel voor zorgen dat 
nieuwelingen voldoende gelegenheid krijgen om te leren van de anderen. 
Zo nu en dan een begeleidingsgesprek hoort daar bijvoorbeeld bij.  
 
De reisleider draagt verantwoording af aan de Commissie Medewerkers. Bij 
conflicten met de commissie kan de reisleider zich wenden tot het bestuur 
van de SRG. 
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Reisverpleegkundige 
De verpleegkundige heeft tot taak: 
 
• Zorg te dragen voor de juiste verzorging van de deelnemers; 
• Medewerkers begeleiding en instructie te geven bij de verzorgende 

taken; 
• Specifieke verpleegkundige handelingen uit te voeren; 
• De medewerkers te informeren over relevante bijzonderheden; 
• De verpleegkoffer te beheren; 
• Het merendeel van de tijd aan medewerkerstaken te besteden. 
 
Het eerste punt houdt bijvoorbeeld in dat de verpleegkundige af en toe 
tijdens de ochtendverzorging een rondje langs de kamers moet maken om 
te zien of deelnemers op verantwoorde wijze verzorgd worden en om te 
controleren of er verpleegkundige bijzonderheden zijn (bijvoorbeeld ten 
aanzien van doorliggen of wondverzorging). 
Voor de specifieke verpleegkundige handelingen geldt uiteraard dat deze 
binnen de wettelijke bevoegdheid van de verpleegkundige moeten vallen. 
  
De verpleegkundige wordt aangestuurd door, en draagt verantwoording af 
aan de reisleider. Voor zaken met medisch-verpleegkundig karakter 
functioneert de verpleegkundige autonoom en draagt verantwoording af 
aan de medisch adviseur van de SRG. Bij ernstige conflicten met de 
reisleider kan de verpleegkundige zich wenden tot de Commissie 
Medewerkers. 
 
Medewerker 
De medewerker heeft tot taak: 
 
• Deelnemers voor zover nodig en gewenst hulp te bieden bij de 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL); 
• Actief bij te dragen aan het vakantieplezier van de andere reisgenoten, 

en de deelnemers in het bijzonder;  
 
Onder ADL-hulp wordt bijvoorbeeld gerekend: hulp bij het opstaan, wassen 
en aankleden, hulp bij het toiletbezoek, hulp bij eten en drinken, hulp bij 
verplaatsen, hulp bij ansichtkaarten schrijven, etcetera.  
(zie ook bijlage B – verzorging en ziektebeelden) 
Een 'actieve bijdrage aan vakantieplezier' is een expliciete taak omdat niet 
voor alle deelnemers uit 'weg zijn van thuis' vanzelfsprekend 'een leuke 
vakantie' voortvloeit.  
Uitgangspunt voor SRG-reizen is 'samen op vakantie' te zijn. De 
medewerkers en deelnemers moeten proberen om het onderlinge 
onderscheid beperkt te houden.  
Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zichzelf voldoende in acht 
nemen, bijvoorbeeld qua hoeveelheid slaap, alcoholgebruik en dergelijke 
om hun taken gedurende de gehele vakantie naar behoren uit te kunnen 
voeren.  
 
De medewerker wordt aangestuurd door, en draagt verantwoording af aan 
de reisleider. Bij ernstige conflicten met de reisleider kan de medewerker 
zich wenden tot de Commissie Medewerkers. 

Zie: 
Bijlage 
 
  B 
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Werktijden 
In beginsel heeft een SRG-medewerker tijdens de vakantie geen 'vrij'. De 
SRG verwacht dat medewerkers gedurende de gehele dag en avond 
beschikbaar zijn voor het verlenen van hulp. Daarnaast doen de 
medewerkers per toerbeurt nachtdienst. 
Door deze benadering vormt een SRG reis een tamelijk zware belasting 
voor de medewerkers. De reisorganisatie heeft echter bewust voor dit 
concept gekozen: door uit te gaan van een minimale medewerker-
bezetting, blijven de reizen voor een grote groep deelnemers betaalbaar. 
 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om medewerkers een middag of 
avond vrijaf te geven. Het past niet in het SRG-beleid om vakantie te 
nemen op kosten van de deelnemers. Bovendien is dit strijdig met de 
gewenste sfeer van 'samen op vakantie zijn'. 
 
Sanctionering 
De SRG is een vrijwilligersorganisatie en heeft daarom weinig 
sanctiemogelijkheden. Als een medewerker niet goed functioneert dan 
moet de reisleider in eerste instantie proberen het probleem tijdens de 
vakantie op te lossen. Mocht dat niet baten of is er sprake van ernstige 
misdragingen, dan is het mogelijk om in overleg met de Commissie 
Medewerkers een medewerker naar huis te sturen. Dit gaat bij vakanties in 
Nederland redelijk gemakkelijk. Bij vakanties in het buitenland is dit 
vanwege de kosten alleen in ernstige gevallen haalbaar. 
 
Een reisleider moet na afloop van een reis de Commissie Medewerkers 
informeren over slecht functionerende medewerkers (= negatieve 
beoordeling). Altijd stelt de reisleider de medewerker in kwestie hiervan op 
de hoogte. De Commissie Medewerkers neemt dan contact op met de 
medewerker om het verhaal van de andere kant te horen. 
 
De commissie beoordeelt of de medewerker in kwestie een tweede kans 
moet krijgen en stelt de volgende reisleider op de hoogte van de 
problemen. Een medewerker met een negatieve beoordeling wordt in 
beginsel voor de tweede kans op een binnenlandse reis geplaatst. 
Een medewerker die voor de tweede maal een negatieve beoordeling krijgt 
wordt uitgesloten van verdere deelname aan SRG reizen. 
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Bijlage D – Verzekering 
 
 
 
Deze bijlage bevat een overzicht van de verzekeringen die door de SRG 
worden afgesloten voor alle deelnemers en/of medewerkers. In paragraaf 
6.1 staat beschreven hoe te handelen in geval van schade of diefstal. 
 
In deze bijlage zijn de volgende gegevens opgenomen: 
 
D – 1  Verzekeringen 
D – 2  Dekking overzicht reisverzekering 
D – 3  Schade-aangifte formulier 
 
 
 

D – 1 Verzekeringen 
 
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
De SRG beschikt over een collectieve WA-verzekering. 
Een Aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is 
een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aan-
sprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijk-
heidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de 
verzekerde wordt veroorzaakt. 
 
• Reisverzekering 
De SRG beschikt voor de deelnemers en medewerkers over een 
reisverzekering. Een reisverzekering is een verzekering tegen schade die 
wordt opgelopen tijdens reizen. Een reisverzekering dient primair als 
aanvulling op de reeds afgesloten verzekeringen, met name de 
zorgverzekering en autoverzekering. De reisverzekering biedt alleen 
dekking wanneer er op de eerder afgesloten verzekeringen geen dekking 
is. 
 
• Annuleringsverzekering 
In voorgaande jaren stond in inschrijfformulieren altijd vermeld dat de SRG 
ook een annuleringsverzekering had. Dit was nooit zo. De stichting 
beschikt niet over een annuleringsverzekering. De premie is te hoog en 
staat niet in verhouding tot het aantal annuleringen dat zich per 
reisseizoen voordoet. Wat werd bedoeld was dat de SRG in de boekhouding 
garant stond voor een beperkt aantal annuleringen dat zich voordoet. 
 
Vanaf het vorig reisseizoen is besloten de opzet van deze 
annuleringsverzekering te wijzigen. Deelnemers zijn via het 
inschrijfformulier er op gewezen dat ze zelf een annuleringsverzekering 
kunnen afsluiten. De SRG biedt deze mogelijkheid ook aan. In dat geval 
wordt over de reissom een bepaald percentage geheven. 
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D – 2 Dekking overzicht reisverzekering 

 
Medewerkers die deelnemen aan een door de SRG georganiseerde reis 
naar zowel binnen- als buitenlandse bestemmingen, zijn voor onderstaande 
risico’s verzekerd tot de daarbij vermelde maximum bedragen. 
 
• Ongevallen 

o Bij overlijden (personen tot 70 jaar)    € 22.700 
o Bij overlijden (personen vanaf 70 jaar)   € 4.600 
o Bij blijvende invaliditeit (personen tot 70 jaar)  € 70.000 
o Bij blijvende invaliditeit (personen vanaf 70 jaar) € 4.600 

  

• Geneeskundige kosten 
o Gemaakt in Nederland      € 1.400 
o Gemaakt buiten Nederland     kostende prijs 

 

• Tandheelkundige kosten      € 460 
 

• Hulpverlening         kostende prijs 
 

• Buitengewone kosten      kostende prijs 
 

• Telefoonkosten en dergelijke     € 140 
 

• Autohuur (per dag)       € 140 
o Terugbrengkosten gehuurde auto    € 580 

 

• Bagage           Totaal € 3.700 
 Waarvan: 

o Foto-, film- beeld- en geluidsapparatuur   € 1.900 
o Sieraden, horloges, brillen    per soort € 370 
o Computerapparatuur      € 690 

 

• Reisdocumenten        kostende prijs 
 

• Geld en cheques        € 460 
 

• Schade aan logiesverblijven (bij schade hoger dan € 25) € 460 
 
In alle gevallen geldt een eigen risico van € 25. 
 
 
 

D – 3 Schade-aangifte formulier 
 
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een schade-aangifte formulier 
afgedrukt.  
Vul in voorkomende gevallen al tijdens de reis een kopie van dit formulier 
in. Dit voorkomt dat er achteraf noodzakelijke gegevens blijken te 
ontbreken.  
Vraag na afloop van de reis een origineel formulier aan bij de 
verzekeringsdeskundige van de SRG (zie de adressenlijst in Bijlage F) en 
neem de gegevens over. 
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SCHADE-AANGIFTE REISVERZEKERING V O O R B E E L D REIS  
verzekeringnemer nation. geboortedatum adres  

postcode en woonplaats telefoon bedrijf/beroep 

1. Is deze schade al aan InterHelp gemeld? 
 
  nee     ja, dossiernummer  .............................................. 
 
Zo ja, reden  ................................................................................... 
 
Voor zover van toepassing invullen. Indien de ruimte 
onvoldoende is, graag in een bijlage omschrijven.  
(originele nota's en bewijsstukken bijsluiten.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  d 

Bent u aangesloten bij een algemeen ziekenfonds? 
 
  nee     ja, naam  ...................................................... 
 
plaats  .................................... inschr.nr.  .......................... 
 
Zo nee, bij welke maatschappij bent u dan tegen ziektekosten 
verzekerd? 
 
naam   ......................................................................................... 
 
polisnr.   ..................................... eigen risico ƒ  .................... 
 
Hebt u de gebeurtenis bij uw ziekenfonds of 
ziektekostenassuradeur gemeld? 
 
  ja    nee, reden   ...................................................... 
 
BUITENGEWONE KOSTEN 
In verband waarmee zijn kosten gemaakt? 
 
....................................................................................................... 
 
Indien dat niet zou zjjn gebeurd, op welke datum zou dan de 
terugreis zijn begonnen? 
 
................................. met:      auto   .............................. 
           trein   vliegtuig 
 
Vond de terugreis op medisch advies anders plaats dan de 
heenreis? 
 
  nee    ja, geadviseerd door (naam en adres) 
 
 ..................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................... 
 
(eventuele verklaring bijvoegen) 
 
Wanneer en hoe werd de terugreis aanvaard? 
 
................................. met:      auto   .............................. 
           trein   vliegtuig 
 
(kosten specificeren bij punt 3) 
 
Welke restituties zijn verkregen of te verwachten (van vervoerder, 
hotel/pension) i.v.m. niet gebruik? 
 
 ..................................................................................................... 
 
(kosten van langer hotel/pensionverblijf bij punt 3) 
 
Indien de verzekerde alleen reisde en -op medische gronden- 
een persoon moest overkomen, op welke wijze vond de 
overeenkomst plaats? 
 
 ..................................................................................................... 
 
(reis- en verblijfskosten van die persoon bij punt 3) 
 
UITVALLEN VAN HET PRIVE VERVOERMIDDEL 
 
soort vervoermiddel  ............................  kenteken ....................... 
 
merk  ..........................  type  .............................bouwjaar .......... 
 

2 a ONGEVAL 
Op welke datum, tijdstip en waar vond het ongeval plaats? 
 
datum  .................................... tijd  ........................... uur vm/nm 
 
plaats  ..................................... land  ........................................... 
 
Toedracht en oorzaak van het ongeval 
 
....................................................................................................... 
 
....................................................................................................... 
 
Aard van de verwondingen (nauwkeurig te beantwoorden) 
 
....................................................................................................... 
 
....................................................................................................... 
 
Werd met een motorvoertuig gereden ? 
 
  nee    ja, te weten  ....................................................... 
 
Wie bestuurde dit motorvoertuig?  (naam en adres) 
 
...................................................................................................... 
 
Eventuele getuigen   (namen en adressen) 
 
...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 
 
Hebt u elders nog een ongevallenverzekering lopen? 
 
  nee    ja, maatschappij ................................................ 
 
    polisnummer  .................................................. 

  b ZIEKTE EN ONGEVAL 
Aard van de ziekte/aandoening/ongeval/letsel 
 
...................................................................................................... 
 
...................................................................................................... 
 
Wanneer deden de eerste verschijnselen zich voor? 
 
...................................................................................................... 
 
Bestond de ziekte/aandoening al voor de reis? 
 
  nee     ja, naam en adres van behandelend arts: 
 
...................................................................................................... 
 
 
Wie is de huisarts?   ..................................................................... 
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 Op welke datum, tijdstip en waar ontstond de schade? 
 
datum  ........................................  tijd  .........................  uur vm/nm 
 
plaats  .........................................  land .......................................... 
 
Omschrijving van de toedracht: 
 
 ...................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................... 
 
Waar en wanneer hebt u het vervoermiddel voor reparatie 
aangeboden? 
 
plaats  .........................................  datum ...................................... 
 
Was reparatie binnen 2 werkdagen mogelijk? 
 
 nee     ja, (kopie* reparatienota meezenden) 
 
*) in geval van Automobilistenhulpverzekering : originele 
reparatienota meezenden) 
 
Was er een tegenpartij?        nee     ja 
Zo ja, acht u deze aansprakelijk?    nee     ja 
 
(kosten van verblijf, eventuele huurauto, reiskosten opgeven bij 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving van de toedracht: 
 
 ...................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................... 
 
Hebt u aangifte gedaan bij de politie of een andere instantie? 
 
 nee     ja, bij  ........................................................................ 
 
volledig adres  .............................................................................. 
 
 ...................................................................................................... 
 
In geval van diefstal uit een motorrijtuig: kenteken, merk en type 
van het motorrijtuig: 
 
kenteken   merk    type 
 
 
Waar was de gestolen bagage opgeborgen? 
 
 ...................................................................................................... 
 
Is de bagage of een gedeelte daarvan nog elders verzekerd? 
 
 nee     ja, maatschappij   ...................................................... 
  
      polisnummer   ...................................................... 
 
Hebt u al eens eerder bagageschade geclaimd? 
 
 nee     ja, maatschappij   ...................................................... 
  
      polisnummer   ...................................................... 
 
      in de jaren       ..................................................... 

  e BAGAGE/REISDOCUMENTEN 
Op welke datum, tijdstip en waar ontstond de schade? 
 
datum  ........................................  tijd  .........................  uur vm/nm 
 
plaats  .........................................  land .......................................... 
 

3     Opgave van de verloren gegane of beschadigde bagagestukken, van gemaakte kosten bij ziekte of ongeval, of van buitengewone  
     kosten  (bij verblijfskosten ook opgeven waar en tegen welke kosten het verblijf op die data oorspronkelijk was gepland) 
 

omschrijving bagageschade ziekte/ongeval buitengewone 
prijs bij 
aanschaf 

datum 
aanschaf 

bij wie gekocht reparatiekosten kosten kosten 

       
       

       

       

       
       

       

       

       
       

totaalbedragen       
 

4 Hebt u nog iets mee te delen wat voor de beoordeling van de 
schade mogelijk van belang is? 
 
 nee     ja, te weten   ...................................................... 
 
 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader 
over te leggen gegevens kunnen worden opgenomen in de door 
de maatschappij gevoerde persoonsregistraties. Op deze 
registraties is het Regelement Persoonsregistraties 
Verzekeringsbedrijf Interpolis van toepassing. De gegevens heeft 
de maatschappij nodig voor ondermeer acceptatie, beheer, het 
doen van uitkeringen, fraudebestrijding, beleggingen en 
communicatie met tussenpersonen. 
 

 Ondertekening: 
 
Dit formulier is een kopie voor intern SRG gebruik.  
Neem na afloop van de vakantie de gegevens over 
op een origineel schadeformulier, te verkrijgen via 
de reisleider. 
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Bijlage E  – Inhoudslijsten SRG 
materialen 
 
 
 
De materiaalbeheerder stelt voor elke reis een vaste uitrusting 
beschikbaar. Overige materialen worden op aanvraag van de reisleider aan 
de uitrusting toegevoegd.  
 
 

E - 1 Vaste uitrusting 
 
Uitrusting buitenland (vliegreis) 
 
- Inhoud koffer 

• 2 x zwemvest 
• 5 x wasteiltje 
• draaischijf 
• urinaal 
• po 
• glijzeil 
• 2 x pechtas 
• medicijndoos 
• gereedschapstas met fietspomp en plakmateriaal 
• vuilniszakken 
• stickers voor rolstoelen 
• incontinentie materiaal 
• EHBO doos met medicijnen 
• EHBO doos voor pechtas 
• antislipmatje 
• 2 x rol containerzakken i.p.v. matrashoezen 
• 2 x veiligheidshesje 

 
- Overig 

• 1 x rolstoel* 
• 1 x tilstoel* 
• 3 x postzak voor losse rolstoelonderdelen 

 
* zie E – 2 Uitrusting op aanvraag. 
 
 
Uitrusting buitenland (boot/busreis) 
 
- Inhoud koffer 

• EHBO set compleet 
• 2 x rol containerzakken i.p.v. matrashoezen 
• medicijndoos met thermometer 
• pechtas 
• urinaal 
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• po 
• nierbekken 
• EHBO setje 
• 3 x celstofmatje 
• handoek 
• washandjes 
• catheterzakken 
• celstofmatjes 
• celstofluiers 
• toiletpapier 
• vochtige doekjes 
• bekers/rietjes 
• incontinentiemateriaal 
• banden voor fixeren 
• touw 
• draaischijf 
• 2 x rol containerzakken i.p.v. matrashoezen 

 
- Overig 

• 1 x rolstoel* 
• 1 x tilstoel* 
• spellentas 
• koffertje met gereedschap en plakmateriaal 
• fietspomp 

 
* zie E – 2 Uitrusting op aanvraag. 
 
 
Uitrusting binnenland (busjes) 
 
- Inhoud koffer 

• EHBO set compleet 
• 2 x rol containerzakken i.p.v. matrashoezen 
• medicijndoos met thermometer 
• 1 x pechtas per busje 
• urinaal 
• po 
• nierbekken 
• EHBO setje 
• 3 x celstofmatje 
• handoek 
• washandjes 
• catheterzakken 
• celstofmatjes 
• celstofluiers 
• toiletpapier 
• vochtige doekjes 
• bekers/rietjes 
• incontinentiemateriaal 
• banden voor fixeren 
• touw 
• draaischijf 
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• 2 x rol containerzakken i.p.v. matrashoezen 
 
- Overig 

• 1 x rolstoel* 
• 1 x tilstoel* 
• spellentas* 
• koffertje met gereedschap en plakmateriaal 
• fietspomp 

 
* zie E – 2 Uitrusting op aanvraag. 
 
 

E - 2 Uitrusting op aanvraag 
 
De volgende materialen zijn op bestelling verkrijgbaar: 
  
• rolstoel 
• tilstoel 
• zwemvest 

 
E - 3 Materiaallijst 

  
Op de volgende pagina is een voorbeeld opgenomen van de materiaallijst 
zoals die door de beheerder wordt meegeleverd en waarop je defecten en 
dergelijke kunt aangeven. Mocht je deze lijst kwijt zijn, gebruik dan een 
kopie van de hier afgedrukte lijst en lever die tegelijk in met het materiaal. 
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STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN 
 
 
Materiaallijst 
 
Reis    : 
Reisleider  : 
Adres   : 
Woonplaats : 
Telefoon  : 
 
 
Aantal:  Materiaal:      Gemerkt / genummerd: 
 
    Rolstoelen 
    Tilstoelen 
    Zwemvesten 
 
 
    Vaste uitrusting 
 
    Pechtassen 
    Gereedschapstas 
    Spanbanden 
    Spellentas 
    Materialenzak 
 
 
 
 
 
 
Bel bij problemen met betrekking tot het materiaal de materiaalbeheerder. 
 
 
De uitrusting vertegenwoordigt een behoorlijke geldwaarde. 
Wees er op attent dat niets zoek raakt of achterblijft. 
 
Laat alles weer ordelijk inpakken, met name de verpleegkoffer en spellentas. 
Als je iets gebruikt uit de ehbo-doos, vul dit weer aan, eventueel op kosten van de 
deelnemer. 
Bij of in elke tas, koffer of zak bevindt zich een inventarislijstje. 
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STICHTING RECREATIE GEHANDICAPTEN 
 
  
Aangifte van defecten, beschadiging, vermissing e.d. van SRG materiaal 
 
 
Deze opgave direct na de vakantie mét het materiaal overdragen,  
zodat reparatie of aanvulling zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. 
 
 
 Materiaal:    Gemerkt /  Aard van het defect: 
        genummerd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze opgave is geen vervanging van de op- en aanmerkingen over het materiaal 
die in het reisverslag gevraagd wordt. 
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Bijlage G  – Info luchthavens 
 
 

G – 1 Inchecken 
  
Je kunt de volgende inchecktijden aanhouden: 
 
Schiphol 

• Alle bestemmingen 3 uur van tevoren 
 
Airport Eindhoven 

• Alle bestemmingen 2 uur van tevoren 
 
Incheckbalies Schiphol 

• Vertrek 1: balie rij 1 t/m 8 
• Vertrek 2: balie rij 9 t/m 16 
• Vertrek 3: balie rij 17 t/m 32 

 
G – 2 Hulp voor minder validen Airport Eindhoven 

 
Eindhoven Airport biedt aan invalide en minder valide reizigers bijzondere 
voorzieningen om comfortabel te kunnen reizen. Hieronder staat hoe u 
assistentie kunt krijgen bij vervoer op de luchthaven, waar de 
voorzieningen zijn en welke zaken bijzondere aandacht vragen. 
 
Assistentie nodig? Tijdig aanvragen! 
Wanneer u assistentie nodig hebt, is het belangrijk dat u dit tijdig laat 
weten. Maak bij het boeken van uw vlucht uw wensen kenbaar aan de 
reisagent of aan de luchtvaartmaatschappij. De aanvraag dient uiterlijk tot 
48 uur voor vertrek (of aankomst) te gebeuren. Wanneer u dan op de 
luchthaven arriveert, is assistentie beschikbaar zoals bijvoorbeeld 
rolstoelservice. 
 
Meldpunt op de luchthaven 
Indien noodzakelijk wordt u door een van onze medewerkers opgehaald of 
weggebracht naar een aantal plaatsen op Eindhoven Airport. Deze plaats 
dient u bij aanmelden aan te geven. Indien u weggebracht wordt dient u 2 
uur voor vertrek van de betreffende vlucht aanwezig te zijn op de 
luchthaven. 
 
U kunt op of naar de volgende plaatsen opgehaald/weggebracht worden: 
• Parkeerplaats P1, dit zijn speciale parkeerplaatsen voor auto’s met 

invalide-ontheffing. Deze plaatsen zijn aangegeven met het 
internationale symbool voor gehandicapten. Dit zijn de eerste 
parkeerplaatsen aan uw linkerzijde, te bereiken via de borden ‘aankomst 
en vertrek’. Als u het parkeerterrein oprijdt, kunt u zich via de intercom 
melden indien u bij boeking heeft aangegeven opgehaald te willen 
worden. 

•  
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• Halte bussen, bij aankomst kunt u zich melden door contact op te 

nemen met het telefoonnummer van Eindhoven Airport Informatiebalie, 
0900-9505 (€ 1,30 per gesprek). 

• Informatiebalie, in de vertrekhal van luchthaven Eindhoven Airport. 
 
Parkeren voor invaliden en minder validen 
U kunt uw auto op parkeerterrein P1 op een willekeurige plaats parkeren. 
Bij terugkomst van uw reis op Eindhoven Airport rekent u op vertoon van 
uw invalidenkaart en parkeerkaart de parkeergelden af bij de 
Informatiebalie, tegen het voor lang parkeren geldende voordelige tarief. 
 
Rolstoelen 
Indien nodig zijn rolstoelen beschikbaar voor gebruik op de luchthaven. 
Uiteraard kunt u uw eigen inklapbare rolstoel (zonder accu) kosteloos 
meenemen op uw reis. Wij adviseren u tijdig voor vertrek bij het 
reisbureau of uw luchtvaartmaatschappij aan te geven dat u van deze 
faciliteiten gebruik wenst te maken. Ook vragen wij u vriendelijk tijdig in te 
checken in verband met het reisklaar maken van de rolstoel. 
 
Terminalvoorzieningen 
Door middel van verlaagde stoepranden, invalidenparkeerplaatsen en 
aangepaste toiletten is Eindhoven Airport goed toegankelijk voor invaliden 
en minder validen. 
 
Bijzondere voorwaarden 
Wij wijzen erop dat luchtvaartmaatschappijen soms bijzondere 
voorwaarden hanteren. Zo is het luchtvervoer van rolstoelen met natte 
accu’s doorgaans niet toegestaan (deze vallen onder gevaarlijke stoffen). 
Ook zijn er soms voorschriften voor de afmetingen van rolstoelen. 
 
Bij luchtvervoer van een rolstoel moeten deze ook tijdig, vaak uiterlijk 72 
uur voor vertrek zijn aangemeld bij de luchtvaartmaatschappij. Laat u zich 
vooraf goed informeren door uw reisagent of luchtvaartmaatschappij en 
raadpleeg hun websites. 
 

G – 3 Hulp voor minder validen Rotterdam The Hague Airport 
 
Rotterdam The Hague Airport biedt invalide en minder valide passagiers 
alle benodigde faciliteiten om comfortabel te kunnen reizen. 
 
Algemene informatie 
Met ingang van juli 2008 is de assistentie voor passagiers met beperkte 
mobiliteit licht gewijzigd. Ten gevolge van de toepassing van Verordening 
(EG) nr 1107/2006 zal de assistentie aan de passagiers met beperkte 
mobiliteit op de luchthaven de verantwoordelijkheid worden van de 
luchthavenbeheerder zelf. Rotterdam The Hague Airport heeft na goed 
overleg besloten om deze dienst uit te besteden aan het gespecialiseerde 
afhandelingsbedrijf Aviapartner. Rotterdam The Hague Airport blijft in de 
uitvoering eindverantwoordelijk. 
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Overeenkomstig deze verordening zal de assistentie enerzijds worden 
uitgebreid naar de zogeheten Pick-up en Drop-off punten (zie onder) en 
anderzijds onderhavig zijn aan strikte aanmeldingsvoorwaarden. 
 
Voor vertrek 
Bent u slecht ter been, slechtziend/horend of bent u rolstoelgebonden? De 
medewerkers van Aviapartner staan voor u klaar om u op Rotterdam The 
Hague  Airport te assisteren. Dit doen zij in samenwerking met de 
luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt. Heeft u assistentie nodig? Klik 
dan hier. 
 
Overal op Rotterdam The Hague Airport assistentie 
Omdat de diensten beschikbaar zijn voor het gehele proces kunt u vanaf de 
parkeerplaats contact opnemen met de Duty Manager Security (010-
4463424) Voor de entree bij Arrivals zowel als bij Departures treft u 
speciale infozuilen, waarmee u direct in contact staat met een medewerker 
van de afdeling Security. Vanaf  de incheckbalies in het luchthavengebouw 
assisteert Aviapartner u van check in naar uw vliegtuig en bij aankomst 
andersom. Meer informatie: Klik dan hier. 
 
Medische attributen 
Het vervoer van medische attributen, looprekken en krukken is kosteloos 
tot 15 kg. Bij overschrijding van dit gewicht wordt het overbagagetarief 
van 5 euro per kg per enkele reis in rekening gebracht. 
 
Toiletten 
De invalidentoiletten in de vertrekhal en de centrale hal in het 
luchthavengebouw zijn voor uw hygiëne voorzien van een codeslot. De 
informatie-/servicebalie van Rotterdam The Hague Airport is u graag van 
dienst om u de code te verlenen. 
 

G – 4 Bagageregels 
 
Handbagage 
Bij de meeste vliegtuigmaatschappijen mag er maar 1 stuks handbagage 
meegenomen worden. Dit is inclusief laptop, tablet, foto- en 
filmapparatuur. Maximale afmeting (LxBxH): 55 x 35 x 25 cm. Let op dat 
het maximale gewicht per vliegtuigmaatschappij anders is. Als handbagage 
niet voldoent aan de gestelde eisen (ook gewicht) dan wordt deze als 
ruimbagage behandeld en moet er een toeslag betaald worden.  
 
Standaard ruimbagage 
Aangezien de toegestane bagage per vliegtuigmaatschappij en per 
bestemming verschillend is, dient de reisleider dit te informeren bij de 
Commissie Reizen. 
 
 
Extra bagage SRG 
Buiten de toegestane bagage kan een rolstoel en/of medische bagage 
meegenomen worden. Dat hoeft niet meegeteld te worden bij het 
toegestane aantal kilo’s. Voor iedere reis wordt medische bagage 
aangemeld. En er wordt standaard extra bagage per reis aangemeld: 
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• SRG koffer, 
• douche/tilstoel 
• 1 SRG rolstoel 

 
Alles wat niet vooraf als extra en/of medische bagage is 
aangemeld moet als overbagage betaald worden bij het inchecken. 
 
Extra bagage deelnemers 
De reisleider/verpleegkundige dient met iedere deelnemer contact op te 
nemen om te vragen of er naast een rolstoel nog een rollator of driepoot 
meegenomen wordt. Het is ook mogelijk een eventuele extra koffer met 
incontinentiemateriaal mee te laten nemen (max. 15 kg). De deelnemer 
kan in dat geval een formulier (medische bagage) van de huisarts 
krijgen, waardoor het als vrijdom geldt.  
De extra bagage dient vervolgens door de reisleider/verpleegkundige 
doorgegeven te worden aan Commissie Reizen zodat dit aangemeld kan 
worden bij het reisbureau. 
 

G – 5 Controles bij vertrek 
 
Op de luchthaven vinden controles plaats zowel bij vertrek als bij 
aankomst. Dit hangt af van het land waar je naartoe reist of vandaan 
komt. 
 
Paspoortcontrole bij vertrek 
Je checkt in bij de balie van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt. 
Of je maakt gebruik van de self-service check-in.  
Met je boarding card en paspoort kom je bij de centrale controlepost van 
de Koninklijke Marechaussee.  
Als je naar een Schengenland reist dan hoef je alleen je ticket te laten zien. 
 
Veiligheidscontrole bij vertrek 
Vlieg je naar een Schengenland dan volgt na de ticketcontrole de controle 
van jezelf als passagier en je handbagage.  
Reis je naar een niet-Schengenland dan wordt je bij de gate gecontroleerd. 
 
Invoer van handelsgoederen 
Voor het uitvoeren van goederen voor de handel moet je je altijd bij het 
douanekantoor melden. Dit geldt ook voor artikelen die buiten het normale 
reizigersverkeer vallen zoals beschermde dier- en plantensoorten, 
nagemaakte merkartikelen, kunst en antiek, drugs en medicijnen, wapens 
en munitie. Het bezit van verdovende middelen zoals hasj, cocaïne, heroïne 
en XTC wordt overal ter wereld zwaar bestraft 
 
Schengenlanden 
De Schengenlanden zijn: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, 
Slowakije, Spanje (incl. de Canarische eilanden), Tsjechië, IJsland, Zweden 
en Zwitserland. 
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G – 6 Controles bij aankomst  
 
Bij aankomst op de luchthaven moet je in het bezit zijn van een geldig 
paspoort. Dit wordt bij vertrek gecontroleerd. Reis je vanaf een land buiten 
de Schengenlanden, dan zal deze controle ook op Amsterdam Airport 
Schiphol plaatsvinden. 
 
Controles bij aankomst 
Via de borden Aankomst en Uitgang kom je bij de paspoortcontrole. Na de 
paspoortcontrole kom je bij de bagagebanden op de begane grond. Als je 
je bagage heeft opgehaald loop je langs de controlepost van de douane. 
Als je niets heeft aan te geven, dan kun je doorlopen naar buiten. 
 
Contant geld 
Iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat met EUR 10.000 of 
meer aan liquide middelen moet aangifte doen bij de douane. Niet alleen 
bankbiljetten, maar ook andere waardepapieren gelden vallen onder deze 
regeling.  
 
Invoer van handelsgoederen 
Voor het invoeren van goederen voor de handel moet je je altijd bij het 
douanekantoor melden. Dit geldt ook voor artikelen die buiten het normale 
reizigersverkeer vallen zoals beschermde dier- en plantensoorten, 
nagemaakte merkartikelen, kunst en antiek, drugs en medicijnen, wapens 
en munitie. 
 
Let op: het bezit van verdovende middelen zoals hasj, cocaïne, heroïne en 
XTC wordt overal ter wereld zwaar bestraft. Dit geldt zowel voor landen 
van de Europese Unie als voor landen daarbuiten. 
 

G – 7 Security scan Schiphol 
 
Security Scan 
Amsterdam Airport Schiphol besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van 
het controleren van passagiers, personeel en bagage. Daarbij speelt 
behalve veiligheid ook klantvriendelijkheid een belangrijke rol. 
Schiphol wil dat deze controle zo gemakkelijk mogelijk en veilig verloopt en 
kiest daarom sinds 2006 voor een innovatieve oplossing: de Security Scan. 
 
Wat is nieuw aan deze Security Scan? 
Een nieuwe innovatieve oplossing is de geautomatiseerde detectie voor 
de Security Scan. Amsterdam Airport Schiphol is de eerste locatie ter 
wereld waar deze technologie in een operationele omgeving is ingezet. 
Dit mede dankzij de goede samenwerking met de NCTb en de Douane. Alle 
security scans op de luchthaven zijn voorzien van de nieuwe software. Met 
deze nieuwe software is het mogelijk om door middel van geautomati-
seerde detectie voorwerpen op het lichaam te detecteren. De beelden 
worden dan niet meer door een beeldanalist geanalyseerd. 
De Security Scan vergemakkelijkt de persoonscontrole. Gebruik leidt tot 
minder volledige fouilleringen, waardoor de persoonscontrole prettiger 
verloopt. 
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Je kunt de Security Scan tegenkomen bij veiligheidscontroles van 
Amsterdam Airport Schiphol en bij de douane-controles van de Douane. 
 
Hoe gebruik je de Security scan? 
Je stapt in de sluis van de Security Scan en staat op de aangegeven plaats 
met opgeheven armen drie seconden stil. Na drie seconden stap je uit de 
sluis. Naast de Security Scan staat een scherm waarop door middel van 
een getekend poppetje wordt aangeven of iemand een voorwerp op 
zijn/haar lichaam draagt. De beveiligingsbeambte bekijkt op het 
scherm of iets wordt aangegeven of niet. Zo ja, dan onderzoekt de 
medewerker de aangegeven plek door middel van een gerichte fouillering. 
Iedereen die zelf de sluis in kan lopen en zelfstandig drie seconden in de 
gevraagde houding stil kan staan, mag de Security Scan gebruiken. Dus 
ook kinderen. 
 
Heb je vragen? 
Stel ze aan de medewerker bij de Security Scan, zodat deze je verder kan 
helpen. 
 
Aan jou de keuze 
Deze nieuwe manier van persoonscontrole is misschien anders dan je 
gewend bent. Gebruik van de Security Scan is daarom voorlopig niet 
verplicht. 
 
Hoe werkt de Security Scan? 
De Security Scan maakt gebruik van ongevaarlijke millimeter wave 
technologie en niet van röntgenstralen die door het lichaam heen gaan 
(zoals in een ziekenhuis). Bij het maken van een scan weerkaatsen 
de golven op het lichaam en op voorwerpen. 
 
Vraag en antwoord 
Mag ik mijn jas en riem aanhouden? 
Je jas en riem moeten op de band worden gelegd, samen met alle losse, 
inclusief niet metalen, voorwerpen zoals portemonnee, sleutels, mobiele 
telefoon, paspoort en kleingeld. 
 
Hoe werkt de Security Scan? 
De Security Scan maakt gebruik van millimeter wave technologie. Deze 
ongevaarlijke millimetergolven gaan niet door het lichaam heen, maar 
weerkaatsen op het lichaam en op voorwerpen. 
 
Wat is het voordeel van de Security Scan? 
De Security Scan wordt als klantvriendelijk ervaren. Gebruik leidt tot 
minder volledige fouilleringen. Beveiligingsbeambten kunnen gericht 
fouilleren. Passagiers kunnen daardoor prettiger door de persoonscontrole 
heen. 
 
Is de Security Scan schadelijk voor mijn gezondheid? 
Nee, de Security Scan brengt geen gezondheidsrisico met zich mee. 
De millimeter wave technologie werkt, in tegenstelling tot bepaalde 
medische scanners, niet met röntgenstralen. 
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Kan ik de scan ook gebruiken als ik zwanger ben of een pacemaker heb? 
Ja, ook zwangere vrouwen en mensen met een pacemaker kunnen zich 
door de Security Scan laten controleren. De Security Scan werkt met 
ongevaarlijke millimetergolven die weerkaatsen op de huid en het lichaam 
niet binnengaan. 
 
Wie bedient de Security Scan? 
De Security Scan wordt gebruikt door de beveiligingsbeambten van 
Amsterdam Airport Schiphol en de Douane. 
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G – 8 Vertrekhal Schiphol 
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G – 9 Aankomsthal Schiphol 
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G – 10 Vertrek-/aankomsthal Airport Eindhoven 
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G – 11 Plattegrond Rotterdam The Hague Airport 
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G – 12 Handbagage 
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G – 13 Verboden voorwerpen 

 
Wat mag er wel en niet mee? 
 
Wanneer u gaat vliegen heeft u met strenge veiligheidscontroles te maken. 
Deze veiligheidscontroles hebben voornamelijk betrekking op wat u als 
passagier mee mag nemen in het vliegtuig. Er wordt gecontroleerd op het 
meenemen van gevaarlijke stoffen en voorwerpen die een gevaar kunnen 
vormen voor de passagiers, bemanning en/of de veiligheid van het 
vliegtuig. De veiligheidscontroles vinden plaats door middel van 
handmatige controle en/of detectieapparatuur bij zowel uw hand- als 
ruimbagage. 
 
Meer informatie 
 
Wanneer u twijfelt of u bepaalde goederen mee mag nemen kunt u contact 
opnemen met 0900 9505 (€1,30 per gesprek) voor al uw vragen. 
 
Wanneer u twijfelt of u bepaalde (chemische/ontvlambare) stoffen mee 
mag nemen, neemt u dan contact op met de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat. Dit kan tijdens kantooruren op nummer +31 (0)88 489 00 00 
 
Lijst 1 bestaat uit goederen die u als passagier niet zelf en ook 
niet als handbagage mag vervoeren. 
 
In deze lijst vindt u de goederen die u als passagier niet zelf en ook niet als 
handbagage mee mag nemen. U mag deze goederen wel in uw ruimbagage 
vervoeren. Mits, indien nodig, u hiervoor de juiste documenten bezit. 
 
Geweren, vuur-& schietwapens 
Ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel kan 
worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt, o.a.: 
• Aanstekers in de vorm van een vuurwapen 
• Alle soorten speelgoedvuurwapens 
• Alle vuurwapens (pistolen, revolvers, geweren, enz.) 
• BB-guns (ball bearing guns) 
• Harpoen & en harpoengeweren 
• Industriële schroef en spijkerpistolen 
• Katapulten 
• Kruisbogen 
• Luchtpistolen, windbuksen en hagelgeweren 
• Onderdelen van vuurwapens (met uitzondering van telescopische kijkapparaten 

en vizieren) 
• Replica en imitatievuurwapens 
• Schok of schrikapparaten b.v. prikstokken voor vee, ballistisch geleide 

energiewapens (taser) 
• Seinpistolen 
• Startpistolen 
• Slachtpistolen 

 
Puntige/scherpe wapens en scherpe voorwerpen 
Artikelen met punten of snijranden waarmee letsel kan worden toegebracht, o.a.: 
• Bijlen & hakmessen 
• Gereedschap dat als steek- of snijwapen kan worden gebruikt, bv. boren en 

boorijzers, kartonmessen, stanleymessen, gereedschapsmessen, alle soorten 
zagen,schroevendraaiers, breekijzers, hamers, tangen, moer- en steeksleutels, 
soldeerlampen 

• Harpoenen en speren 
• IJsbijlen & ijspriemen 
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• IJsschaatsen 
• Klimijzers 
• Knipmessen of stiletto’s met een lemmet van iedere lengte 
• Machetes 
• Messen, inclusief ceremoniemessen, met een blad van meer dan 6 cm, van 

metaal of ieder ander materiaal dat sterk genoeg is om als wapen te worden 
gebruikt 

• Vleesmessen 
• Open scheermessen (met uitzondering van veiligheids- of 

weggooischeerapparaten waarbij de mesjes in een houder zitten) 
• Pijlen en werppijlen 
• Sabels, zwaarden & degenstokken 
• Scalpels 
• Scharen met bladen van meer dan 6 cm lengte 
• Ski- en wandel/hikingstokken 
• Werpsterren 

 
Stompe voorwerpen 
Ieder stomp voorwerp waarmee letsel kan worden toegebracht, o.a.: 
• Biljart -, snooker en poolstokken 
• Cricket bats 
• Golfclubs 
• Harde of buigzame knuppels of stokken, b.v. gummiknuppels, ploertendoders en 

wapenstokken 
• Hengels 
• Honkbalknuppels en softbalknuppels 
• Hockeysticks 
• Kayak en kano peddels 
• Lacrossesticks 
• Skateboards 
• Uitrusting voor vechtsporten, b.v. boksbeugels, stokken, knuppels, vlegels, 

numchucks, kubatons, kubasaunts 
 
Ontplofbare en ontvlambare stoffen 
Alle ontplofbare of sterk brandbare stoffen die een gevaar vormen voor de 
gezondheid van passagiers en bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of 
eigendommen,o.a.: 
• Alcoholische dranken met meer dan 70% alcoholgehalte (140% proof) 
• Andere dan veiligheidslucifers 
• Gas & gasflessen, b.v. butaan, propaan, acetyleen, zuurstof- in grote 

hoeveelheden 
• Granaten, alle soorten 
• Mijnen & ander ontplofbaar militair materiaal 
• Munitie 
• Ontstekingsinrichtingen & lonten 
• Ontvlambare vloeibare brandstof, b.v. benzine, dieselolie, aanstekerbrandstof, 

alcohol, ethanol 
• Replica’s of namaak ontplofbaar materiaal of middelen 
• Rookgranaten of –patronen 
• Slaghoedjes 
• Springstoffen & springtuigen 
• Terpentijn & verfverdunner 
• Vuurwerk of seinvuur in alle vormen (met inbegrip van voetzoekers en 

klappertjes voor speelgoedpistolen) 
• Verfspuitbussen 

 
Chemische en toxische stoffen 
Alle chemische of toxische stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid 
vanpassagiers en bemanning of voor de veiligheid van het vliegtuig of 
eigendommen, o.a.: 
• Besmettelijk of biologisch gevaarlijk materiaal, b.v. besmet bloed, bacteriën en 

virussen 
• Brandblussers 
• Corrosieve of bleekmiddelen, b.v. kwik, chloor 

SRG – Handboek Reisleider    © SRG Commissie Medewerkers 
 



 Bijlage G – Info luchthavens G – 16 

• Gif 
• Materiaal dat spontaan kan ontvlammen of ontbranden 
• Radioactief materiaal, b.v. medische of commerciële isotopen 
• Uitschakelingstoffen in spuitbus, b.v. mace, peperspray, traangas 
• Zuren en alkali’s, b.v. ‘natte’ batterijen die kunnen lekken 

 
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen. De beveiligingsmedewerker 
behoudt altijd het recht om alsnog om veiligheidsredenen een artikel te 
weigeren. 
 
 
Lijst 2 bestaat uit goederen die u als passagier niet zelf, niet als 
handbagage en ook niet als ruimbagage mag vervoeren.  
Kortom, die nooit in een vliegtuig mogen worden 
meegenomen 
 
• Corrosief materiaal, o.a. kwik, voertuigaccu’s 
• Explosieven, o.a. ontstekingsinrichtingen, lonten, granaten, mijnen en 

springstoffen 
• Gassen: propaan, butaan 
• Onderdelen van voertuigbrandstofsystemen die brandstof hebben bevat 
• Ontvlambare vloeistoffen, o.a. benzine, methanol 
• Ontvlambare vaste stoffen en reactieve stoffen, o.a. magnesium, 

aanmaakblokjes, vuurwerk, seinvuur 
• Oxidatiemiddelen en organische peroxiden, o.a. bleekmiddel, reparatiekits voor 

carrosserieën 
• Radioactief materiaal, o.a. medische of commerciële isotopen 
• Toxische of besmettelijke stoffen, o.a. rattenkruit, besmet bloed 

 
Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen. De beveiligingsmedewerker 
behoudt altijd het recht om alsnog om veiligheidsredenen een artikel te 
weigeren. 
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Bijlage H  – Rijden met een 
rolstoelbus 
 
 
Deze bijlage bevat aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van 
rolstoelbusjes.  
Neem deze aanwijzingen serieus: deelnemers en medewerkers moeten 
kunnen rekenen op veilig vervoer tijdens de reis. 
 
 

H – 1 Ritvoorbereiding 
 
Vul de checklist-busjes in (zie H – 4 voor een voorbeeld). Noteer de 
kilometerstand en controleer het oliepeil en de koelvloeistof. Geef deze 
checklist en de 'Regels voor het gebruik van de busjes' aan de chauffeur.  
Maak van tevoren een busindeling en houd daarbij rekening met de 
volgende aanwijzingen: 
 
• Alleen rolstoelen met goede bevestigingsmogelijkheden voor het 

klemsysteem van de bus zijn geschikt voor het vervoer van 
deelnemers. Scootmobielen en sportrolstoelen voldoen hier 
bijvoorbeeld niet aan. Gebruikers van deze stoelen moeten dus op een 
autostoel of -bank plaatsnemen. 

• Meet van tevoren de lengte en breedte van de rolstoelen op: in een 
standaardbus passen twee brede stoelen vaak niet naast elkaar. Houd 
er rekening mee dat de bus ter hoogte van de wielkasten aanzienlijk 
smaller is. 

• Bepaal met deze gegevens hoeveel banken er nodig zijn en wat de 
handigste instapvolgorde voor de rolstoelen is. 

 
Instappen 
Open de deuren van de bus in de verste stand, zodat de helpers geen risico 
lopen bekneld te raken tussen de deur en de rolstoel. 
Sommige deelnemers vinden het eng om via een rijplaat een bus in te 
moeten rijden. Houd hier rekening mee: stel de deelnemers op hun gemak, 
geef ze voldoende tijd, vertel wat je van plan bent en assisteer waar 
mogelijk. 
Als het een deelnemer door spasmes of zenuwen niet lukt om een 
elektrische rolstoel in de bus te rijden, dan kan een medewerker helpen 
door de stoel al meelopende te bedienen. Dit vergt wel wat ervaring; zet 
de stoel in de lage rijstand en oefen eventueel eerst even op een vlak stuk 
terrein.  
Als de rolstoelbus voorzien is van een lift dan is het ook mogelijk om de 
elektrische rolstoel handmatig in de bus te duwen. Ontkoppel dan wel eerst 
de wielen van de aandrijving (meestal met een knop bij elk achterwiel). 
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Overige aanwijzingen: 
 
• Het naar binnen rijden van een duwstoel vergt flink wat kracht en 

tegenwicht. Laat bij voorkeur zowel iemand duwen als trekken. 
Bij zeer zware deelnemers kan ook links en rechts een helper assisteren 
door te duwen en tegelijkertijd mee te draaien aan de hoepels. 
Neem in geen geval een aanloop: je hebt dan onvoldoende controle 
over de stoel en het risico bestaat dat de stoel omkiept. 

• Fixeer de rolstoel met behulp van een rolstoelklem. Leid de 
veiligheidsgordel tussen de armleuningen door, laat de gordel laag over 
de heup lopen, sluit deze aan de zijkant en trek de gordel aan. 
De veiligheidsgordel is een essentieel onderdeel van het klemsysteem 
en het gebruik ervan is verplicht, ook al heeft de rolstoel zelf ook een 
veiligheidsriem. Gebruik de veiligheidsgordel niet om de rolstoel aan te 
klem te bevestigen. 

• Gebruik bij voorkeur ook een klem voor het vervoer van lege 
rolstoelen. Eventueel mag je lege stoelen ook met spanbanden 
vastzetten. 

• Leg geen losse klemmen of rolstoelonderdelen achterin de bus. Bij 
plotseling remmen kunnen deze delen met grote snelheid naar voren 
schieten. 

 
Bedenk dat in wettelijke zin de chauffeur eindverantwoordelijk is voor een 
veilige belading van de rolstoelbus. Een deelnemer die weigert om een 
veiligheidsriem te dragen moet je dan maar niet meenemen. 
 
Route 
Kies zo mogelijk de route zodanig dat een oncomfortabel wegdek wordt 
vermeden. Probeer dus verkeersdrempels, klinkerwegen en wegen met 
veel stoplichten te omzeilen.  
Houd rekening met de doorrijhoogte. Rolstoelbussen passen vanwege de 
hoogte meestal niet in parkeergarages en kunnen soms ook niet door lage 
(spoorweg)tunnels.  
 
Rijvaardigheid 
Binnen de SRG geldt de afspraak dat chauffeurs geen alcohol gebruiken, 
dus ook niet één of twee glazen. Chauffeurs behoren niet te rijden wanneer 
ze te weinig geslapen hebben (dus ook niet na een nachtdienst). 
 
 

H – 2 Verkeersregels, bekeuringen en parkeren 
 
Houd rekening met de geldende verkeersregels. Bekeuringen worden door 
de SRG in principe doorberekend aan de chauffeur, dus let op 
snelheidsbeperkingen, voorrangssituaties en verkeerslichten.  
Parkeer alleen waar voldoende ruimte is en waar dit is toegestaan.  
Parkeren op een invalidenparkeerplaats mag alleen met een duidelijk 
zichtbare geldige invalidenparkeerkaart.  
Een rolstoelsticker op de bus heeft geen enkele waarde en daarmee is 
parkeren op een invalidenparkeerplaats niet toegestaan. 
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H – 3 Nieuwe chauffeurs 
 
In wettelijk opzicht geeft het B-rijbewijs iemand bevoegdheid om op een 
rolstoelbus te rijden. Een rolstoelbus rijdt echter anders dan een auto en 
het vergt enige oefening om dit onder de knie te krijgen. 
Probeer tijdens de voorbespreking alvast een beeld te krijgen van de 
rijervaring van de chauffeurs en vraag expliciet naar ervaring en bereidheid 
om met een rolstoelbus te rijden. 
De SRG heeft er belang bij dat er veel medewerkers met een rolstoelbus 
overweg kunnen. Zorg er dus voor nieuwe chauffeurs tijdens de vakantie 
voldoende gelegenheid krijgen om ervaring op te doen. 
Laat nieuwe chauffeurs inwerken door ervaren rolstoelbusrijders en begin 
met een paar ritten zonder deelnemers, bijvoorbeeld voor het 
boodschappen doen. 
De volgende praktijkaanwijzingen kunnen van pas komen: 
 
• Leer de chauffeur om – veel meer dan men bij een auto gewend is –

gebruik te maken van beide buitenspiegels. Dit is niet alleen nodig 
omdat de afmetingen van een bus anders zijn dan van een auto: het 
gezichtsveld van de spiegels is groter, waardoor er ook aanzienlijk 
meer in te zien is.  
Bij bochten moet de chauffeur altijd meekijken in de spiegel om te zien 
of de flank van de bus voldoende vrij blijft van obstakels.  
Achteruitrijden moet men in een bus volledig op de spiegels doen en de 
neiging om achterom te kijken onderdrukken. De meeste schades 
ontstaan bij het achteruitrijden. Chauffeurs moeten bij achteruitrijden 
altijd geassisteerd worden door iemand die uitstapt om mee te kijken. 
 

• Leer de chauffeur om zonder schokken op te trekken. De rolstoelbussen 
zijn voorzien van een dieselmotor. Het schokken wordt veroorzaakt 
doordat een motor van dit type bij het laten opkomen van de koppeling 
niet zo snel het toerental van de wielen overneemt. 
Breng daarom bij het schakelen de motor alvast op toeren (beetje gas) 
terwijl je de koppeling laat opkomen. Bij remmen op de motor moet je 
de koppeling langzaam en geleidelijk laten opkomen. 

 
• Leer de chauffeur om zo comfortabel mogelijk te rijden. Dat betekent 

dat men langzaam en geleidelijk moet optrekken en langzaam en lang 
van tevoren moet afremmen. 
Omdat een rolstoelbus een stuk hoger is dan een auto neigt een bus 
sterker tot overhellen in bochten, vooral tijdens remmen. Rem dus af 
vóór de bocht en niet in de bocht zelf.  
Neem verkeersdrempels extra langzaam. 
 

• Als de bus niet gemakkelijk in de eerste versnelling of in de achteruit 
schakelt moet je dubbel koppelen: de koppeling laten opkomen in de 
vrijstand, dan weer intrappen en daarna pas inschakelen. 
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H – 4 Ongeval 
 
Wat te doen bij een ongeval: 

• Waarschuw de politie. 
• Noteer het kenteken van de tegenpartij. 
• Noteer naam, adres en telefoonnummer van de tegenpartij. 
• Noteer de naam van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. 
• Noteer namen, adressen en telefoonnummers van eventuele 

getuigen. 
• Maak foto’s van de situatie. 

De acties zijn conform het Europees schadeformulier 
 
Een ongeval met schade moet direct gemeld worden aan de busjes 
coördinator.  
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CHECKLIST BUSJES 
 
Deze checklist is ingevuld door: ………………………………………………………………………………………… 
Tel:          ………………………………………………………………………………………… 
Datum:         ………………………………………………………………………………………… 
Reisbestemming:      ………………………………………………………………………………………… 
Reisleiding:        ………………………………………………………………………………………… 
Merk/type busje: ………………………………… Kenteken busje: ………………………………………………… 
 
      
             BEGIN   EINDE 
 
1.   Kilometerstand       ……………………………  …………………………… 
 
2.   Staat van het busje en eventuele 
      beschadigingen.         ……………………………………………………………………… 
 
3.   Eventuele technische gebreken.  ……………………………………………………………………… 
 
4.   Controle oliepeil       ……………………………  …………………………… 
 
5.   Controle koelvloeistof     ……………………………  …………………………… 
 
6.   Aantal banken       ……………………………  …………………………… 
 
7.   Oprijgoten/plaat aanwezig en in orde? ……………………………  …………………………… 
 
8.   Aantal rolstoelklemmen en/of riemen  ……………………………  …………………………… 
 
9.   Kentekenbewijs aanwezig?    ……………………………  …………………………… 
   
10.  Groene kaart aanwezig?    ……………………………  …………………………… 
 
11.  Wegenwachtkaart aanwezig?    ……………………………  …………………………… 
 
12.  Reserve sleutel aanwezig?   ……………………………  …………………………… 
 
13.  Busje afgetankt?      ……………………………  …………………………… 
 
14.  Waren er problemen met het busje 
        of is er schade ontstaan?   ……………………………………………………………………… 
 
15.  Hoe is het busje bevallen en waarom? ……………………………………………………………………… 
        
 
Gebruik de achterzijde als je niet genoeg ruimte hebt om je informatie op te schrijven. 
 
De checklist kan bij het verhuurbedrijf afgegeven worden. 
 
De busjes moeten afgetankt worden, dit kan tegenwoordig ook bij het verhuurbedrijf. 

H – 5 Checklist busjes 
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Bijlage I  – De SRG organisatie 
 
 

I – 1 Organisatiestructuur 
 
De SRG-organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Jaarlijks nemen 
ongeveer 200 medewerkers actief deel aan de vakantiereizen, waarvan 20 
tot 30 in de rol van reisleider.  
Achter de schermen zijn zo’n 25 kaderleden bezig met de dagelijkse 
organisatie. 
 
Bestuur 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur 
van de SRG. Het bestuur bestaat verder uit de medisch adviseur en een 
vertegenwoordiger van iedere commissie.  
Het bestuur concentreert zich vooral op het beleid van de organisatie. De 
uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de commissies. 
 
Commissie Deelnemers 
Deze commissie beheert de deelnemeradministratie, fungeert als 
aanspreekpunt voor deelnemers en draagt zorg voor een evenwichtige 
indeling van deelnemers over de verschillende reizen. 
De commissie coördineert tevens het materiaal en de busjes.  
 
Commissie Medewerkers 
De Commissie Medewerkers beheert de medewerkeradministratie, fungeert 
als aanspreekpunt voor medewerkers en draagt zorg voor een 
evenwichtige indeling van medewerkers over de verschillende reizen. 
De commissie organiseert de jaarlijkse kaderdag en evaluatiedag. 
 
Commissie Reizen 
De Commissie Reizen regelt de selectie, planning en boeking van de reizen. 
De commissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de Vakantiegids en de 
Reiswijzer en onderhoudt de contacten met het reisbureau. 
 
Commissie PR & Communicatie 
De Commissie PR & Communicatie coördineert de PR-activiteiten, bemant 
vakantiemarkten, verzorgt persberichten en mailings. 
De commissie beheert de website, verzorgt de nieuwsbrief, ontwerpt de 
diverse publicaties en houdt zich bezig met fondsen- en sponsorwerving. 
 
Klachtenbehandelaar 
De SRG beschikt over een onafhankelijke klachtenbehandelaar. 
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I – 2 Organigram 
 
In het onderstaande organigram is de structuur van de SRG organisatie 
schematisch weergegeven: 
 

• Reisleider 
 

 
I – 3 Reisindelingen 

 
Elk jaar schrijven zich 200 tot 250 gehandicapte deelnemers zich in voor 
een SRG-vakantiereis. Dat betekent dat er ook 150 tot 180 medewerkers 
nodig zijn. Het samenstellen van een reisgezelschap is elk jaar weer een 
heel gepuzzel.  
 
Indelen deelnemers 
Medio januari deelt de Commissie Deelnemers de deelnemers in op de 
reizen. Dit gebeurt hoofdzakelijk op basis van de opgegeven voorkeur van 
de deelnemer. Hierbij wordt er naar een zodanige verdeling van de 
deelnemers over de reizen gestreefd, dat de zorgzwaarte per reis niet 
teveel verschilt. 
Deze indeling naar zorgzwaarte gebeurt op basis van de kwartjescode. 
Bijvoorbeeld bij een reis van 13 deelnemers en 8 medewerkers wordt 
gestreefd naar de volgende zorgzwaarte: 
 
3  x 1.00 - 3 x 0.75 - 3 x 0.50 - 4 x 0.25.  
Hierbij mogen maximaal 4 deelnemers een spraakstoornis hebben. 
 
Op basis van de belangstelling van de deelnemers wordt op de indeeldag 
ook besloten dat een bepaalde reis eventueel niet doorgaat. 
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Indelen medewerkers 
Ook de Commissie Medewerkers begint medio januari met de reisindeling, 
maar dan voor de medewerkers. Eerst worden de reizen verdeeld over de 
ingeschreven reisleiders en verpleegkundigen. Dit vergt altijd wat heen en 
weer bellen of e-mailen voordat de reizen voorzien zijn van een reisleider 
en een verpleegkundige. 
Vervolgens worden de reizen opgevuld met medewerkers.  
Bij de samenstelling van een groep medewerkers voor een SRG-reis let de 
Commissie Medewerkers op verschillende zaken.  
Zo moet de groep een goede mix zijn van ervaren en nieuwe krachten, 
mag het aantal nieuwelingen niet te groot zijn, moeten er voldoende 
chauffeurs in de groep zitten en is een redelijke man-vrouw verhouding 
gewenst. 
Verder hechten veel medewerkers er waarde aan om samen met een 
bekende op reis te gaan. Als dit op beide inschrijfformulier is aangegeven, 
dan proberen de indelers daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
Wanneer op al deze aspecten is gefilterd en er zijn voor een bepaalde reis 
nog steeds meer belangstellenden dan indeelplaatsen, dan genieten voor 
de buitenlandse reizen de medewerkers de voorkeur die ook met 
binnenlandse reizen meegaan. Hierna wordt gekeken naar het aantal reizen 
waarvoor een medewerker in het lopende jaar beschikbaar is. Geprobeerd 
wordt om elke medewerker tenminste op één SRG-vakantie per jaar in te 
delen. Medewerkers die ook al op een andere reis zijn ingedeeld vallen dan 
af. Pas als er in deze fase nog steeds teveel belangstellenden zijn, kan 
worden gekeken naar de reisvoorkeuren. De medewerker die in de 
afgelopen jaren het minst vaak op de eerste of tweede voorkeur is 
geplaatst krijgt in zo'n geval voorrang. Levert ook dit geen uitsluitsel, dan 
wordt gekozen voor de medewerker met de meeste ervaring. 
Op de bovenstaande indeelprocedure zijn twee uitzonderingen:  
de beloningsregeling en de compensatieregeling. 
 
Beloningsregeling 
Meestal is er elk jaar één reis in het programma die naar een nieuwe, verre 
exotische bestemming gaat en daarom extra aantrekkelijk is. Aangezien de 
belangstelling voor deze reizen doorgaans véél groter is dan het aantal 
beschikbare plaatsen, wordt dit type reis gebruikt als een soort 'beloning'. 
Bij het samenstellen van een gezelschap voor deze reizen krijgen de 
mensen die zich gedurende vele jaren intensief en flexibel hebben ingezet 
voor de SRG eenmalig voorrang boven anderen. Het aanbod verschilt van 
jaar tot jaar een beetje, maar meestal komt men na elke 8 à 10 reizen in 
aanmerking voor een verre reis. De Commissie Medewerkers ziet er op toe 
dat kaderleden niet vaker op een dergelijke reis geplaatst worden dan 
andere medewerkers. 
 
Compensatieregeling 
Helaas lukt het niet altijd om alle reizen goed gevuld te krijgen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als kort voor vertrek een medewerker uitvalt. 
Wanneer een medewerker bereid is om dit gat op te vullen, bijvoorbeeld 
door zich te laten overplaatsen van een andere reis waarvoor men eigenlijk 
méér voorkeur had, dan kan de medewerker bij wijze van compensatie in 
het jaar daarop om voorrang vragen bij de indeling. 
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Voor alle ingedeelde medewerkers geldt, dat de plaatsing pas definitief is 
als er voldoende deelnemers op de reis zijn ingedeeld. 
Als op een reis minder deelnemers zijn ingedeeld dan gepland, dan zijn er 
ook minder medewerkers nodig. Meestal vallen eerst de medewerkers af 
die voor meer dan één reis ingedeeld zijn. Daarna wordt gekeken naar 
respectievelijk, de samenstelling van het reisgezelschap, de bereidheid om 
ook binnenlandse reizen te doen en het aantal ingeschreven jaren. 
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Bijlage J  – Adressen en calamiteiten  
 
 

J – 1 Calamiteiten op reis 
 
Neem bij calamiteiten op reis contact op met: 
 

J – 2 Calamiteiten op reis 
 
Neem bij calamiteiten op reis contact op met: 
 
• ingeval van calamiteit met deelnemer: 
 Mien Wouters    (+31) (0)23 536 84 09  

 
• ingeval van calamiteit met medewerker: 

• (+31) (0)23 369 00 22 
 Berry van de Groep  (+31) (0)6 232 55 828 
 Wim van Raamsdonk  (+31) (0)6 533 53 869  

 
• ingeval van ziekenhuisopname buitenland: 
 Interhelp      +31 13 462 04 62  

 (polisnummer 00067721819) en 
 voor deelnemrs; Mien Wouters informeren +31 (0)23 536 84 09 
 voor medewerkers; Berry van de Groep informeren +31 (0)23 369 00 22 
 

J – 3 Calamiteiten protocol 
 
Hoe te handelen bij ziekenhuisopname en/of overlijden 
deelnemer/medewerker 
 
A:  
Bij ziekenhuisopname deelnemer 
• Reisleider licht commissie deelnemers in 
• Afspreken wie de familie inlicht en direct contact met de familie 

onderhoudt  
• Afspreken op welke manier en hoe vaak contact met commissie 

deelnemers wordt onderhouden 
 
Bij ziekenhuisopname medewerker 
• Reisleider licht commissie medewerkers in 
• Afspreken wie de familie inlicht en direct contact met de familie 

onderhoudt  
• Afspreken op welke manier en hoe vaak contact met commissie 

medewerkers wordt onderhouden 
 
Verder geldt in beide gevallen 
• Bij ziekenhuisopname interhelp inlichten. Je krijgt dan een 

dossiernummer. Het is belangrijk deze te onthouden. 
• Bij opname in het ziekenhuis afspreken wie de aanspreekpersoon is voor 

het ziekenhuis. Dit zal de reisleider/ster of verpleegkundige zijn. 
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• Zorgen dat er kleding/toiletartikelen/medicijnen en evt. overdracht  in 
het ziekenhuis worden gebracht. 

• Afspreken binnen de groep medewerkers hoe het bezoek naar het 
ziekenhuis geregeld gaat worden. 

• Bij repatrieëring naar Nederland van deelnemer of medewerker  
contactpersoon afspreken voor de organisatie die de 
deelnemer/medewerker terug naar Nederland begeleid (b.v.interhelp) 

• Overleggen of het nodig is dat evt. 1 van de medewerkers mee terug 
gaat naar Nederland of dat er evt. familielid of iemand van het tehuis 
komt waar deelnemer woont om terug te begeleiden. 

• Bij opname in een ziekenhuis kijken bij ontslag of het medisch 
verantwoord is dat de deelnemer/medewerker de vakantie kan 
voortzetten 

• Anders afspraken maken hoe de medewerker/deelnemer weer thuis 
komt. Deze persoon laten begeleiden door familie/vrienden of door 1 
van de medewerkers. 

• Mocht er een extra medewerker moeten komen dan contact opnemen 
met de commissie medewerkers. 

• Zorgen dat de eigen eigendommen/kleding met medewerker/deelnemer 
mee terug gaan. 

• Afspraken maken over contact onderhouden als deelnemer/medewerker 
weer thuis is.  

• Na de vakantie in ieder geval 1x contact opnemen door reisleider of 
verpleegkundige met medewerker/deelnemer/familie of tehuis om te 
informeren hoe het gaat en te evalueren hoe men het ervaren heeft en 
of er evt nog opmerkingen zijn. 

• Deze informatie schriftelijk  terugkoppelen naar de groep medewerkers 
en/of deelnemers. 

 
B: 
Bij overlijden deelnemer 
-reisleider licht commissie deelnemers in 
Bij overlijden medewerker 
-reisleider licht commissie medewerkers in 
 
Verder geldt in beide gevallen 
• Arts moet altijd de doodsoorzak vaststellen 
• Bij vinden van een overleden persoon niets veranderen in de kamer, 

deur dicht op slot en melden bij receptie hotel, politie en arts. 
• Bij overlijden moet altijd de politie worden gewaarschuwd. 
• Interhelp inlichten. 
• Afspreken wie familie inlicht en direct contact met de familie onderhoudt 
• Afspreken dat er familie komt om verdere zaken af te handelen tot die 

tijd contactpersoon aanwijzen.  
• Afspreken op welke manier en hoe vaak contact onderhouden met 

commissie deelnemers of commissie medewerkers. 
• In de eerste hectische uren 3 medewerkers aanwijzen die groep 

deelnemers bezig houdt en met ze praat over wat er is gebeurt en deze 
observeren hoe de deelnemers hier mee omgaan. Dit terugkoppelen 
naar reisleider/ster en/of verpleegkundige. 
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• Als de vakantie nog langer duurt inventariseren binnen de groep of er 
behoefte is aan herdenkingsmoment of herdenkingsteken b.v. foto met 
een kaars die brandt. 

• Mocht er een extra medewerker moet komen dan contact opnemen met 
de commissie medewerkers. 

• Afspreken hoe de persoonlijke bezittingen bij de familie komen. 
• condeleancekaart sturen namens medewerkers en deelnemers. 
• Nagaan of het op prijs wordt gesteld dat medewerkers/deelnemers de 

uitvaart bijwonen. 
• Afspreken of er evt medewerkers/deelnemers naar de uitvaart gaan 

indien dit mogelijk is. 
• Bij een binnenlandse reis kijken of er behoefte is dat er iemand uit één 

van de commissies de groep komt bezoeken. 
• Bij een buitenlandse reis de groep opvangen op de luchthaven of 

uitstapplaats door een persoon uit één van de commissies. 
• Zorgen dat er persoonlijke aandacht is voor de persoonlijke beleving van 

alle betrokkenen. 
• Bij terugkomst inventariseren of er behoefte is aan nazorg binnen de 

groep. 
• Na de vakantie in ieder geval 1x contact opnemen door reisleider of 

verpleegkundige met familie van medewerker/deelnemer. 
• Bij medewerkers/deelnemers aangeven dat als ze behoefte hebben aan 

extra begeleiding ze dit kenbaar kunnen maken bij de reisleider/ster 
• Reisleider/ster koppelt dit terug naar betreffende commissie, die dit 

verder zal oppakken. Zonodig kan slachtofferhulp geregeld worden. 
 

J – 4 Postadressen 
  
Algemeen adres 
Postbus 4140 
2003 EC Haarlem 
Telefoon/Fax: (023) 536 84 09 
E-mail: info@srg.nl 
 
Deelnemersadministratie 
Postbus 4140 
2003 EC Haarlem 
Telefoon/Fax: (023) 536 84 09 
E-mail: deelnemers@srg.nl 
 
Medewerkersadministratie 
Postbus 4140 
2003 EC Haarlem 
Telefoon: (023) 369 00 22 
E-mail: medewerkers@srg.nl 
 
Penningmeester 
 
Via Jus Pelsmaeker  
(0412) 640 558 
administratie@srgdata.nl 
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J – 5 Belangrijke adressen 

 
 

Voorzitter Arnoud de Roy van 
Zuydewijn 

06 383 810 10 
arnoud@drvz.eu 

Secretaris Hessel Hansma (0511) 46 33 26 
06 319 36 624 
hessel.hansma@gmail.com 

Penningmeester / verzekeringen Via Jus Pelsmaker (0412) 640 558 
administratie@srgdata.nl 

Medewerkersadministratie Berry van de Groep 
Wim van Raamsdonk 

(023) 369 00 22 
06 232 55 828 
06 533 53 869 
medewerkers@srg.nl 

Deelnemersadministratie Mien Wouters (023) 536 84 09 
06 23 067 732 
deelnemers@srg.nl 

Commissie Reizen (buitenland) Paul van den Merkhof (0345) 502 439 
bezedes@gmail.com 

Commissie Reizen (binnenland) Sjaak Bulters 06 204 82 292 
sjaak.bulters@gmail.com 

Commissie PR en Communicatie   
   
   
Reisdocumentatie Paul van den Merkhof (0345) 502 439 

bezedes@gmail.com 
Coördinatie busjes/materiaal Willem de Graaf (033) 298 54 50 

06 122 06 418 
Busjes verhuurder Van Mil Tours Pascalstraat 8 

3771 BD Barneveld 
(0342) 41 20 00 

Medisch adviseur Jos Kuilboer (0224) 562 720 
jgmm.kuilboer@ezorg.nl 

Middenpagina Reiswijzer Jan Liest 06 510 84 611 
janjliest@gmail.com 

Nieuwsbrief Tonny Koster 06 226 35 721 
tonnykoster@hotmail.com 

Debiteurenadministratie Jus Pelsmaeker (0412) 640 558 
administratie@srgdata.nl 

Klachtenbehandelaar 
(contact via secretaris) 

Remko Kootstra (053) 436 30 13 
koot@home.nl 
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J – 6 Bestuur (intern gebruik) 
 
 

Voorzitter Arnoud de Roy van 
Zuydewijn 

06 383 810 10 
arnoud@drvz.eu 

Secretaris Hessel Hansma (0511) 46 33 26 
06 319 36 624 
hessel.hansma@gmail.com 

Penningmeester Via Jus Pelsmaeker (0412) 640 558 
administratie@srgdata.nl 

Commissie Medewerkers  Gerda Vermeer 06 254 211 17 
strege@kpnmail.nl 

Commissie Deelnemers  Mien Wouters (023) 536 84 09 
wola@xs4all.nl 

Commissie Reizen  Paul van den Merkhof (0345) 502 439 
bezedes@gmail.com 

Medisch adviseur Jos Kuilboer (0224) 562 720 
jgmm.kuilboer@ezorg.nl 

PR en Communicatie vacature  
 
 

J – 7 Commissie Medewerkers (intern gebruik) 
 
 

Commissievoorzitter en 
Medewerkersadministratie 

Gerda Vermeer 06 254 211 17 
strege@kpnmail.nl 

Medewerkersadministratie Berry van de Groep (023) 369 00 22 
06 232 55 828 
medewerkers@srg.nl 
bejalyquesama@hotmail.com 

Leden Wim van Raamsdonk (023) 369 00 22 
06 533 53 869 
strege@kpnmail.nl 

Dick van Wijk (0345) 58 16 67 
jerfdick@yahoo.com 

Jerfie van Wijk (0345) 58 16 67 
jerfdick@yahoo.com 

Verpleegkundigen Gerda Vermeer (033) 298 46 77 
06 254 21 117 
strege@kpnmail.nl 

Annet Stegeman (0572) 358 050 
stegeman.annet620@gmail.com 
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J – 8 Commissie Deelnemers (intern gebruik) 
 
 

Commissievoorzitter en 
Deelnemersadministratie 

Mien Wouters (023) 536 84 09 
06 23 067 732 
(023) 536 84 09 
wola@xs4all.nl 
deelnemers@srg.nl 

Leden   
Peter van Dooren (020) 619 72 55 

peter_van_dooren@deltalloyd.nl 
Coördinatie 
busjes/materiaal 

Willem de Graaf (033) 298 54 50 
06 122 06 418 
willemh_degraaf@hotmail.com 

 
 

J – 9 Commissie Reizen (intern gebruik) 
 
 

Commissievoorzitter en 
Buitenland 

Paul van den Merkhof (0345) 502 439 
bezedes@gmail.com 

Buitenland Leo Holdorp (023) 529 08 35 
06 337 16 078 
hoppie48@gmail.com 

Binnenland Sjaak Bulters (023) 535 99 35 
06 204 82 292 
sjaak.bulters@gmail.com 

Tom van Kester 06 212 09 869 
tom_kester@hotmail.com 

 
 

J – 10 Commissie PR & Communicatie (intern gebruik) 
 
 

Voorzitter   
Nieuwsbrief Tonny Koster 06 226 35 721 

tonnykoster@hotmail.com 
Webbeheer Paul van den Merkhof (0345) 50 24 39 

p.merkhof@hccnet.nl 
SRG Vakantiegids/drukwerk   
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