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Martin van der Blom 
Martin van der Blom (40) is werkzaam in 
arbeidsmatige dagbesteding bij RuiterActief 
in Barneveld. Martin voert daar veel 
werkzaamheden zelfstandig uit.  
Hij fietst dagelijks veel door Barneveld. Zo 
ook bij het inkopen doen. Martin gebruikt 
BlueAssist om zelfstandig inkopen te doen 
voor RuiterActief.  
De manager schrijft de benodigde artikelen 
op BlueAssist kaartjes. 
Martin gaat vervolgens op de fiets naar 
bijvoorbeeld de boekhandel.  
Het BlueAssist kaartje verlaagt voor hem de 
drempel om zelfstandig inkopen te doen in 
een winkel. 
Martin vindt BlueAssist leuk, omdat je er 
meer mee kan leren. 

 

Martin: “Je kunt er meer mee 
leren” 

 

 

 

Manager Marleen Berg schrijft de benodigde 
artikelen op een BlueAssist kaartje.  

 

Martin vertrekt met BlueAssist kaartje voor 
inkopen. 
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      BlueAssist sticker  

 

Marleen Berg 
Marleen Berg is manager bij RuiterActief. Ze 
is vanaf de start actief bij BlueAssist pilot 
betrokken. Ze is positief over werking van 
BlueAssist. “Het BlueAssist icoon zorgt voor 
herkenning. Hierdoor ontstaat extra 
aandacht, begrip en draagvlak.”  
Als organisatie is RuiterActief blij met dit 
hulpmiddel. “We gebruiken het BlueAssist 
hulpmiddel graag, zodat mensen 
zelfstandiger op pad kunnen.” 

Manager: “Het BlueAssist icoon 
zorgt voor herkenning.  
Hierdoor ontstaat extra aandacht, 
begrip en draagvlak”  

 

 

 

Winkelpersoneel 
Winkelpersoneel van boekhandel Romijn in 
Barneveld werkt graag mee aan het gebruik 
van BlueAssist. Zo plaatsten zij onlangs als 30e 
winkel in het centrum een BlueAssist stikker 
op de deur. “BlueAssist is handig voor iemand 
als Martin en ook voor ons. Het icoon maakt 
duidelijk dat we even extra aandacht voor 
een vraag moeten hebben.”  

Winkelpersoneel: “Handig voor 
iemand als Martin en ook voor ons” 

 

  

Een BlueAssist sticker wordt op de deur geplakt om de 
drempel te verlagen voor BlueAssist gebruik in de 
winkel. 

BlueAssist kaartjes 
Martin gebruikt de BlueAssist kaartjes zonder pictogram. Hij weet bij welke winkel hij moet zijn. 
 
 

juni 2016 | Paul Imthorn |info@blueassist.nl | www.blueassist.nl 

 foto’s: Edwin Nieuwstraten Fotografie  


