BlueAssist
Ede

Sander van Schaik
Sander van Schaik (20) woont in Ede. Hij
woont bij zijn ouders en krijgt daarbij
ondersteuning van een ambulant
begeleider Elleke van zorgorganisatie ’s
Heeren Loo. Zij richt zich onder andere
op het vergroten van de
zelfredzaamheid in het openbaar
vervoer.
Sander heeft op vso-school De Toekomst
in Ede gezeten en is nu werkzaam in
arbeidsmatige dagbesteding. Hij wil
graag leren om zelfstandig op pad te
gaan.
Sander kan niet lezen, maar wel
woorden en cijfers herkennen.

Er zijn verschillende kaartjes voor heen- en
terugreis geschreven.

Elleke leert hem in stapjes om
zelfstandig routes van en naar huis te
reizen met de bus. Ze schrijft de routes
op het kaartje en samen kiezen ze een
pictogram uit, of ze tekent bijvoorbeeld
een huis, zodat Sander weet welk
kaartje voor welke reis is.

Sander: “Handig om kaartje te
laten zien”.

Sander laat zijn kaartje aan een medereiziger
zien.
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Elleke van der Valk
Elleke van der Valk is ambulant begeleider
bij zorgorganisatie ’s Heeren Loo.
Elleke is vanaf de start betrokken bij de
BlueAssist pilot in Ede. Ze heeft ervaren
dat met het gebruik van BlueAssist
kaartjes Sander meer durft te leren. “Het
geeft hem net dat steuntje in de rug, om
zelf op pad te gaan.

Mevrouw van Schaik
De moeder van Sander merkt dat
het het gebruik van BlueAssist hem
zekerder, zelfstandiger en trots
maakt.
Het loslaten is moeilijk maar ze
ziet graag dat Sander zelfstandiger
wordt.
Moeder is ook erg gemotiveerd om
hem verder te laten oefenen door
bijvoorbeeld dat hij straks naar een
vriend aan de andere kant van Ede
kan reizen met de BlueAssist
kaartjes.

Begeleider: “Het kaartje geeft
hem net dat steuntje in de rug”

Moeder: “Het maakt hem
zekerder, zelfstandiger en trots”

BlueAssist kaartjes
Sander gebruikt verschillende kaartjes
voor verschillende reizen. De
pictogrammen geven de bestemming aan.
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