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Opvolging: stand van zaken van de toepassing van BlueAssist binnen de stadsdiensten 
 
 
Toelichting 
 
Vlaanderen telt ruim 660.000 mensen die doodgewone informatie moeilijk begrijpen. Velen 
onder hen hebben het bovendien lastig om een eenvoudige vraag te stellen, zoals personen 
met een verstandelijke beperking, een niet-aangeboren hersenletsel, autisme, beginnende 
dementie. Deze hindernissen maken dat ze niet zelfstandig en met vertrouwen kunnen 
deelnemen aan het dagelijkse leven. Ze kunnen of durven moeilijk alleen op pad en dus door 
deze communicatieve drempel verkiezen ze thuis te blijven. Dit kan dan leiden tot sociale 
isolatie en vereenzaming.   
 
In 2011 werd de social profit organisatie “BlueAssist vzw” opgericht. BlueAssist ontwikkelde 
een herkenbaar icoon en een systeem dat een houvast biedt aan mensen die zich moeilijk 
kunnen uitdrukken of een bepaalde situatie niet goed begrijpen. Het BlueAssist systeem is 
laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. BlueAssist is in de praktijk een icoon met een 
hulpvraag. Dit kan op een speciaal BlueAssist kaartje of via een App op een smartphone. 
Het icoon biedt meer vertrouwen om verbinding te maken tussen de hulpvrager en een 
burger/hulpbieder (BlueAssistant).  
Een BlueAssistant is heel eenvoudig iemand die de moeite wil doen om een BlueAssist-
vraag te lezen en te beantwoorden. 
 
Op 22/04/2014 werd in Genk het project BlueAssist opgestart. 
De bedoeling was toen om binnen de eigen diensten en de diensten van het OCMW het 
gebruik van BlueAssist te introduceren. 
Nadien zouden ook externe organisaties aangezet worden om BlueAssist te gebruiken. 
 
In Het ballon-plan, het beleidsplan voor personen met een handicap, staat er één alinea over 
het gebruik van BlueAssist. 
“Het project BlueAssist wordt geïmplementeerd zodat stad Genk uitgroeit tot een 
BlueAssist ruimte. 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.” 
In het Horizonplan, het seniorenplan, staat dezelfde alinea over het gebruik van BlueAssist 
vermeld. 
 
Het is belangrijk om het Blueassist-systeem goed uit te werken en uitgebreid te gebruiken 
binnen onze stadsdiensten en verenigingen. BlueAssist kan een hefboom zijn om meer 
mensen te betrekken in de maatschappij en uit hun isolement te halen, en dus meer kansen 
te bieden.  
 
 
 
 
Vragen: 

- Hoe wordt Het BlueAssist-systeem bekend gemaakt bij de Genkse stadsdiensten en 
externe partners? 

- Wordt er bij de diensten al gebruik van gemaakt? 
- Is er een opleiding voorzien voor het stadspersoneel? 
- Hoe wordt dit systeem bekend gemaakt bij de Genkenaren? 
- Hoe bereikt men de Genkse verenigingen? 



- Is er reeds een evaluatie gebeurd van dit project? Wanneer is er een evaluatie 
gepland? 
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