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1.1 Overzicht 
De persoonlijke vrijetijdsactiviteit wordt geïmplementeerd. De deelnemer gaat zijn 
persoonlijke plan uitvoeren en dit wordt achteraf geëvalueerd. 
 

1.2 Voorbereiding 

1.2.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

1.3 De uitvoering 

1.3.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

1.3.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

1.3.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
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2. Het organiseren van een feest 
 

2.1 Overzicht 
De deelnemer gaat een feest organiseren. 
 

2.2 Voorbereiding 

2.1.2 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

2.3 De uitvoering 

2.3.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

2.3.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
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- Terug naar huis gaan 
 

2.3.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 

 

 Feest:  

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand 
met een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf. 

3 Shoppen 
 
De deelnemer gaat winkelen. 
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3.1  Voorbereiding 

3.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

3.2 De uitvoering 

3.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

3.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

3.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 
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Shoppen 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand met 
een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf. 

 

4 Bioscoop of theater 
 
De deelnemer bezoekt een bioscoop of theater 
 

4.1 Voorbereiding 

4.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
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4.2 De uitvoering 

4.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

4.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

4.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 
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Bioscoop of theater 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand 
met een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 

 
 
 

5 Naar de kapper 
 
De deelnemer gaat naar de kapper 
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5.1 Voorbereiding 

5.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

5.2 De uitvoering 

5.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

5.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

5.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
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Voor het bedrijf:

 

Kapper, restaurant 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand 
met een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 

 

6 Sportstadion 
 
De deelnemer gaat naar een sportstadion 
 

6.1 Voorbereiding 

6.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
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6.2 De uitvoering 

6.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

6.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers minimaal 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 
1 leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

6.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 
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Sportstation 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand 
met een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 

 

7 Restaurant 
 
De deelnemer gaat naar een restaurant 
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7.1 Voorbereiding 

7.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

7.2 De uitvoering 

7.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

7.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 1 
leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

7.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 
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Restaurant 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand 
met een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 
 

 

8 Picknick 
 
De deelnemer gaat picknicken 
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8.1 Voorbereiding 

8.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

8.2 De uitvoering 

8.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

8.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 1 
leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

8.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf: 
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Picknick 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand met 
een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 

 

9 Disco 
 
De deelnemer gaat naar een disco 
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9.1 Voorbereiding 

9.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

9.2 De uitvoering 

9.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

9.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 1 
leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

9.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf 
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Disco 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand met 
een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 
 

10  Concert 
 
De deelnemer gaat naar een concert 
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10.1 Voorbereiding 

10.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

10.2 De uitvoering 

10.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

10.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 1 
leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

10.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf 
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Concert 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand met 
een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 

11 Theedrinken in de middag 
 
De deelnemer gaat theedrinken in de middag 
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11.1 Voorbereiding 

11.1.1 Communicatie met het te bezoeken bedrijf 
Met het te bezoeken bedrijf is een afspraak gemaakt om uit te leggen hoe er moet worden 
omgegaan met de deelnemer. De flyer in de bijlage kan hierbij helpen. 
 

11.2 De uitvoering 

11.2.1 Kring discussie 
De keuze tussen de discussie in kleine kring of grote kring hangt af van de keuzes die een 
deelnemer heeft gemaakt. 
Als meerdere deelnemers voor dezelfde activiteit hebben gekozen, kunnen ze samen 
worden gevoegd in een kleine groep. Als er veel verschillende keuzes zijn gemaakt, is het 
beter om een algemene discussie te houden in een grote groep. Bedoeling van het 
discussiëren in een kring is het terugblikken op de vrijetijdsactiviteit en bespreken wat de 
deelnemer gaat doen en of de te ondernemen stappen duidelijk zijn. Eventuele vragen zijn: 

- Waar ga je naartoe? 
- Hoe ga je er naartoe? 
- Ken je de route? 
- Weet je hoeveel het kost? 
- Heb je genoeg geld bij je? 
- Wat doe je als je hulp nodig hebt? 

Het is de bedoeling dat de leidinggevende op de achtergrond blijft en zoveel mogelijk de 
activiteiten aan de deelnemer laat. Het is dus belangrijk dat de deelnemer zo duidelijk 
mogelijk de potentiële stappen uitlegt. 
 

11.2.2 Praktische uitvoering 
In kleine groepen staat op elke 3 deelnemers 1 leidinggevende. Onafhankelijk met 1 
leidinggevende. De leidinggevende legt de stappen uit die genomen moeten worden 
duidelijk stap voor stap uit: 

- Naar de locatie gaan (lopen, OV, taxi etc.) 
- Transport betalen 
- Wat te doen bij aankomst 
- In het gesprek met het bedrijf: 

o Het kopen van een ticket 
o Het maken van een reservering 
o Het feestje dat wordt georganiseerd 
o Het (vrijwillige) shoppen 

- Waarnaartoe na aankomst? (welke tafel, kamer, rij, stoel etc.) 
- Het betalen van de rekening (hoe vraag ik om de rekening etc.) 
- Terug naar huis gaan 

 

11.2.3 Evaluatie 
Met behulp van het gesprek wordt de activiteit geëvalueerd en wordt het evaluatieformulier 
ingevuld (zie appendix). 
 
Voor het bedrijf 
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Theedrinken in de middag 
 

- Praat met de persoon met de beperking 

- Is dit niet mogelijk, betrek dan de leidinggevende in het gesprek 

- Check of u wordt begrepen door te herhalen wat u zegt 

- Wanneer nodig, herhaal wat u heeft gezegd/gevraagd 

- Vraag of iemand hulp nodig heeft met lezen 

- Gebruik duidelijke woorden en korte zinnen 

- Wees duidelijk bij het afrekenen. Zeg tegen de persoon wat het kost en of ze 
eventueel wisselgeld ontvangen 

- Durf uw eigen regels te handhaven wanneer er wordt omgegaan met iemand met 
een beperking. Zo nodig, spreek dan met de begeleider 

 

Bedankt voor het verwelkomen van mensen met een beperking binnen uw bedrijf 
 

 
 
 

12  Evaluatieformulier 
 

12.1 Deelnemer 
 

Waar ging ik naartoe? 
 

Ik teken of schrijf wat ik heb 
gedaan 
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Vond ik het leuk? 

 

De training heeft mij goed voorbereid 
 

 

De reis verliep goed 
 

 

Ik kende de route 
 

 

Ik wist hoeveel geld het kostte en ik had genoeg geld 
bij me 
 

 

Ik durfde om hulp te vragen 
 

 

Ik wil dit vaker doen 
 

 
 
 
PARTNERS:  

 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

http://www.sindrom-down.ro/
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        ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

Stichting Downkids International  - The NETHERLANDS 
www.downkidsinternational.com 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 

www.downturkiye.org 
 
Materiaal geproduceerd met de financiële steun van de Europese Commissie. De inhoud van 
dit materiaal is de exclusieve verantwoordelijkheid van de auteurs, en het nationale 
agentschap en de Europese Commissie zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de 
inhoud van de informatie zal worden gebruikt. 
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