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Betreft           : Advies over sleutelkastjes voor zorgvrager 
 
 
Geachte College, 
 
 

Al enige tijd wordt er geklaagd over vernieling van sleutelkastjes en inbraak door het 
openbreken hiervan. Deze sleutelkastjes worden gebruikt door zorgverleners om toegang te 
krijgen tot de woning van de zorgvrager. Gebleken is dat bij het leveren van zorg, het 
verstrekken van een sleutelkastje, niet door de zorgverlener bekostigd wordt. Voor de 
zorgvrager kan dit gevolgen hebben, zeker als de zorgvrager het sleutelkastje niet of 
nauwelijks kan betalen. 
 
Navraag heeft de Raad van Sociaal Domein Duiven geleerd, dat in een aantal gemeenten de 
zorgvrager aanspraak kan maken op de Wmo voor het aanschaffen van een sleutelkastje of 
een vergoeding daarvoor krijgen vanuit de bijstand. Andere gemeenten kiezen ervoor om 
het uitgeven van de sleutelkastjes onder te brengen bij een welzijnsorganisatie. 
 
Mikado zou in de gemeente Duiven de aangewezen instelling zijn om niet-inbraakgevoelige 
sleutelkastjes met politiekeurmerk in bruikleen kunnen geven. Deze oplossing vraagt om een 
eenmalige investering en daardoor kan een grotere groep gebruikmaken van deze 
mogelijkheid. De Raad voor Sociaal Domein Duiven is voorstander van deze duurzame 
oplossing. Zodra de inwoner, die gebruikmaakt van het sleutelkastje, deze niet meer nodig 
heeft, kan het sleutelkastje aan Mikado teruggegeven worden. Mikado kan dan het 
vrijgekomen sleutelkastje opnieuw uitgeven. Bij het in bruikleen nemen van dit sleutelkastje 
kan aan de gebruiker een kleine vergoeding, in de vorm van een borg, gevraagd worden. 
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Als Raad van Sociaal Domein Duiven adviseren wij om te kiezen voor de duurzame optie. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Raad voor Sociaal Domein Duiven  
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
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