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Reisapplicaties: je manager kan niet meer zonder 
 
Door: Nicoline van der Lugt 
 
De nieuwe zakenreiziger reist tegenwoordig met behulp van virtuele hulpmiddelen. De meeste 

zakenreizigers beschikken al over een smartphone, the lucky ones zelfs over een iPad en dan is het 

gebruik van apps kinderspel. Er zijn er legio ontwikkeld voor de reiswereld. Je kunt ze inzetten bij 

de voorbereiding van de reis, maar ook tijdens de reis beschik je met onderstaande apps over een 

schat aan informatie. We selecteerden een aantal handige apps die jouw manager of collega op 

zakenreis veel tijd en ergernis kan besparen. Via de links krijg je meer informatie en kun je zelfs 

referenties nalezen.  

 
Schiphol 
Schiphol Travel International lanceert een speciale applicatie voor de iPhone en iPad. De applicatie 
stelt de zakenreiziger in staat direct toegang te krijgen tot het E-ticket, het reisschema en de 
instapkaart. Ook is het mogelijk om via de applicatie in te checken voor KLM-vluchten naar 
bestemmingen in Schengen-landen. 
Zakenreizigers krijgen toegang tot een database met alle gepubliceerde vliegverbindingen. Tevens is 
het mogelijk alle actuele vertrek- en aankomsttijden te checken van alle vliegvelden wereldwijd. 
Is je vlucht vertraagd? Dan krijg je vanzelf een bericht.  
http://www.schiphol.nl/Reizigers/Vluchttijden/Schiphol.mobiIsVernieuwd.htm 
 
eSkyGuide – vluchtschema’s en status 
Luchtvaartalliantie SkyTeam kan niet achterblijven en heeft ook een app: eSkyGuide. 
Deze app biedt onder meer vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen (ook wanneer er geen 
internet is) en informatie over de vluchtstatus. Maar dat is niet alles. Weersvoorspellingen en 
belangrijke telefoonnummers van contactpersonen kun je er ook op vinden. 
http://itunes.apple.com/us/app/eskyguide-from-american-express/id338782548?mt=8 
 
KLM-app – vluchtgegevens en inchecken 
Met deze app kun je inchecken (ook met meerdere reizigers) voor je vlucht en aansluitende vluchten. 
Het regelen van overbagage kan met korting geregeld worden. Je kunt een stoel selecteren en een 
elektronische instapkaart ontvangen. Bij gewijzigde plannen is de check-in eenvoudig te annuleren. 
Informatie over de vluchtstatus is beschikbaar. Altijd handig in geval de zakenreiziger door iemand 
opgehaald moet worden. De dienstregeling van KLM staat natuurlijk ook op deze app. 
http://itunes.apple.com/en/app/klm/id391732065 
 
Cityguides  
Ga je naar Rome, Londen of Parijs? Of verblijf je misschien wel ‘gewoon’ in 
Amsterdam?  Download dan een van deze cityguide-apps. Je kan onder 
meer offline kaarten bekijken van de stad (dat wil zeggen zonder mobiele 
datakosten), bezienswaardigheden in de buurt opzoeken en foto’s van 
professionele fotografen van de stad bekijken.  
http://www.lonelyplanet.com/mobile/iphone-city-guides.cfm 
 
Phrasebooks - taalhulp 
Met meer dan 600 gesproken zinnen in elke guide kun je leren praten als een echte local. Van 
Spaans, Frans en Italiaans tot Mandarijn!  
http://www.lonelyplanet.com/mobile/audio-phrasebooks.cfm 
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Flight Track  
Eigenlijk komt het er net als bij de Schiphol-app op neer dat je met deze app de status van je vlucht 
kunt checken. Het programma brengt je op de hoogte van gatenummers, vertragingen, annuleringen 
en zelfs waar je je bagage op kunt halen wanneer je uit het vliegtuig stapt. Anders dan de Schiphol-
app dekt deze applicatie meer dan 5.000 vliegvelden over de hele wereld.  
http://itunes.apple.com/us/app/id296240199?mt=8 
 
                                                                                                                                           
Urbanspoon – leuke restaurantjes 
Urbanspoon helpt je bij het vinden van leuke eettentjes in de buurt. Op de kaart kun je precies zien 
waar je je op dat moment bevindt en waar de leuke restaurantjes zitten. Je kan kiezen voor een 
buurt, soort keuken en de prijs. Mét recensies. De app werkt in de meeste Noord-Amerikaanse 
steden, maar ook in Londen, Sydney en Melbourne.  
http://itunes.apple.com/app/urbanspoon/id284708449?mt=8 
 
GetPacked – vakantie/reispaklijst 
Het inpakken van je koffer (of tas) kan je, nog voordat je goed en wel op weg bent, al heel wat 
hoofdbrekens opleveren. Met GetPacked wordt inpakken een stuk eenvoudiger: aan de hand van 
een aantal vragen (Waar gaat de reis heen? Wanneer en hoe lang? Wie gaan er mee? Wat voor soort 
vakantie? Hoe kom je op de bestemming? Waar overnacht je?) stelt de app een complete  en 
persoonlijke paklijst voor je samen.  
http://itunes.apple.com/us/app/getpacked-packing-list/id318817435?mt=8 
 
Call a Taxi  
Waar je ook bent in de wereld, met deze app kun je overal een taxi vinden en direct bellen.  
Het vertelt je waar de dichtstbijzijnde taxistandplaats is vanaf je eigen locatie en geeft je direct het 
telefoonnummer. 
http://itunes.apple.com/nl/app/call-taxi-instantly-find-taxi/id308607069?mt=8 
 
Google Earth 
Bekijk op hoge resolutie satellietbeelden en luchtfoto's van over de hele wereld. De helft van de 
bewoonde wereld en een derde van de wereldwijde landmassa is inmiddels in kaart gebracht. 
http://itunes.apple.com/nl/app/google-earth/id293622097?mt=8 
 
 
Voor onderstaande applicaties kun je op de naam in de kopjes klikken om een link te activeren. 
 
World Customs & Cultures 
Leer alles over de (culturele) gebruiken (begroeting, communicatie, persoonlijke ruimte, aanraking, 
oogcontact, tijdsbesef, gender, gebaren, taboes en wetgeving) van meer dan 165 landen. 
 
World Wiki 
Informatie over meer dan 250 landen in de wereld, inclusief het volkslied.   
 
Wijs op Reis 
Reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) over 203 landen. Per land wordt het 
veiligheidniveau (1-6) getoond. De bijhorende ambassadegegevens en links naar gerelateerde 
organisaties worden gegeven. Daarnaast kan de bijhorende Wikipediapagina opgevraagd worden. 
 
SOS Op Reis 
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Alle nummers van de alarmdiensten in ruim 200 landen bij de hand. Je kunt direct bellen, ook naar 
de alarmcentrale van verschillende verzekeraars (ongeacht waar je zelf verzekerd bent). Daarnaast 
kun je snel diverse (bank)passen of je telefoon laten blokkeren, de Nederlandse Ambassade of het 
Consulaat vinden en tips lezen over problemen in het buitenland.   
 
Vakantie EHBO Gids 
EHBO-tips voor verschillende soorten vakanties én vertaalwoordenboek met medische termen 
(Nederlands/Frans). 
 
Douane 
Douanebepalingen voor reizigers die uit het buitenland naar 
Nederland komen. Daarnaast kun je valuta en schoenmaten 
omrekenen en kun je (als er een camera op je toestel zit) je koffer 
scannen.  
 
XE Currency 
Converteer meer dan 180 munteenheden. Je kunt kiezen welke 
munteenheid je als standaard wil instellen en van welke landen je op 1 pagina de conversies wilt 
zien. 
 
WiFi Finder 
Zoek in meer dan 140 landen naar WiFi hotspots (zowel betaalde als gratis). Als je online bent krijg je 
de spots in een interactieve kaart te zien, offline in een lijst.  
  
iDict 
Woordenboek en website vertaler voor meer dan 51 talen.  
 
                                                                                                                              
Tube Map Londen en New York Subway Map 
Kaart van de metro in Londen en New York. Je kunt zoeken op station en je route plannen.   
 
Infomaps Metro Amsterdam en Rotterdam 
Interactieve GPS-kaart met de belangrijkste metro- en treinverbindingen. Met actuele vertrektijden, 
eerste en laatste tijden, informatie over de OV Chipcard en actuele werkzaamheden/vertragingen via 
Twitter. Handig als je buitenlandse gasten op bezoek krijgt!  
 
MetrO 
MetrO helpt je met het plannen van reizen met het openbaar vervoer in meer dan 400 steden over 
de hele wereld. Het programma geeft alleen je route aan, niet de vertrektijden. Je kunt zoeken op 
straatnaam (niet het nummer) of interessante plaats.   
 
700 City Maps 
Kaarten van alle grote wereldsteden. Je kunt locaties zoeken en bewaren. 
 
 
Bronnen 
www.anwb.nl 
www.klm.nl 
www.aroundtheglobe.nl 
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