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Reisondersteuning voor inwoners 
Pilot Blue Assist 
 
Voor veel mensen met een beperking is het zelfstandig reizen met het Openbaar Vervoer lastig. Bij 
onvoorziene gebeurtenissen tijdens de reis kunnen zij niet zelfstandig tot een oplossing komen. Om 
het mogelijk te maken dat zij wel zelfstandig kunnen reizen, zoeken rijksoverheid en gemeenten naar   
middelen om  het gebruik van het OV makkelijker te maken. Voor inwoners die moeite hebben 
informatie te begrijpen, gaat gemeente Barneveld mee doen in een pilot met BlueAssist.  
 
Blue Assist 

Met BlueAssist vragen mensen, die het moeilijk hebben om informatie te begrijpen of zelf begrepen te 

worden, hulp aan een medeburger via een kaartje of smartphone. Meestal gaat het om gewone vragen als: 

“Is dit de trein naar….” Voor gebruikers die niet kunnen lezen wordt aan de vraag een plaatje 

gekoppeld, als hulp voor deze gebruiker, om de juiste vraag te kunnen tonen.  

Het concept BlueAssist werkt in België al geruime tijd met succes. Het 

BlueAssist-icoon is een internationaal erkende afbeelding dat een houvast 

biedt aan mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te 

stellen aan een medeburger.   

Pilot 
Met de pilot onderzoekt Imthorn Sociale Innovatie of BlueAssist ook in Nederland een oplossing kan bieden 
voor mensen die moeite hebben informatie te begrijpen, zodat zij zelfstandig kunnen reizen. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu stelt voor 2015 een financiële bijdrage beschikbaar van € 96.800,- euro. De pilot 
moet duidelijk maken of mensen beter in staat zijn om zelfstandig te reizen. De staatssecretaris van  
Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, vindt het van belang dat mensen met een functiebeperking ook 
zelfstandig kunnen reizen met trein, bus, tram en metro. Ook kijkt Imthorn Sociale Innovatie of mensen meer 
bereid zijn om elkaar te helpen bij het reizen. 

 
Deelname gemeente Barneveld 
De gemeente Barneveld doet mee aan de pilot BlueAssist. Blue Assist helpt een belangrijke groep inwoners 
om mee te kunnen doen in onze samenleving. Zij kunnen dan net als ieder ander gebruik maken van het 
openbaar vervoer.  Ook stimuleert BlueAssist het helpen van elkaar in de samenleving. Tijdens de pilot 
zullen 25 inwoners vanuit de doelgroep reizen met BlueAssist in het Openbaar Vervoer. De gemeente levert 
een eenmalige bijdrage aan de pilot van € 15.000,- vanuit het innovatiebudget Wmo.  
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
M. de Lange, communicatieadviseur, T 0342-495280, M 06-54284726 of E m.delange@barneveld.nl. 
Algemeen e-mailadres van het team Communicatie: communicatie@barneveld.nl 
 
 
Voor meer informatie over de rol van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in dit project kunt u contact 
opnemen met: I. Hogen Esch, afdeling Beleid en Omgeving, T 070-456 7639 of E Irene.Hogen-
Esch@minienm.nl 
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