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Ons kenmerk : 062018/KS/HS/vf 
Uw kenmerk   : Z/18/033820/201353551 
Betreft  : Reactie op uw brief van 19 april 2018 inzake sleutelkastjes 
 
 
Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein wil graag opnieuw een ongevraagd advies uitbrengen inzake 
veilige sleutelkastjes. Dit doet de Raad voor Sociaal Domein Duiven in reactie op uw brief van 
19 april 2018 over dit onderwerp. 
 
We missen in deze reactie de onderbouwing van de feiten of stellingen. De stelling dat het 
probleem van de sleutelkastjes geen taak van de gemeente is, betwisten wij ten stelligste. 
Immers, het gaat hier om personen die afhankelijk zijn van zorg en door de zorgorganisatie 
verplicht worden om een sleutelkastje aan te schaffen. Deze sleutelkastjes zijn bedoeld om 
de sleutel op te bergen, zodat de zorgverlener toegang krijgt tot de woning van de 
zorgbehoeftige. Duidelijk moet zijn, dat een dergelijk sleutelkastje veilig moet zijn en 
ongewenste personen niet in staat moet stellen om toegang tot de woning van de 
zorgbehoeftige te krijgen. Aan deze veiligheid hangt wel een prijskaartje. Een sleutelkastje 
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen kost al snel € 300,--. Als de zorgbehoeftige dit niet kan 
betalen, dan is dit zeker een taak voor de gemeente. De opmerking over de eigen 
verantwoordelijkheid vindt de Raad voor Sociaal Domein dan ook volstrekt misplaatst. Er zijn 
gemeenten in het land die een dergelijke voorziening vergoeden vanuit de Wmo. 
 
Daarnaast wordt er in de brief gesproken over een toezegging door de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven voor een onderzoek naar de doelgroep die gebruikmaakt van de 
sleutelkastjes. Als Raad voor Sociaal Domein Duiven weten wij niets van dit onderzoek en wij 
hebben deze toezegging ook zeker niet gedaan. Aangezien de gemeente de contacten heeft 
met de zorgorganisaties is het ons inziens duidelijk dat de gemeente hier navraag naar doet. 
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Thuisorganisaties zijn niet de aangewezen instanties om navraag te doen over het bestaan 
van veilige sleutelkastjes. Het zijn namelijk diezelfde thuiszorgorganisaties die het probleem 
van de sleutelkastjes veroorzaken. De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft research 
gedaan bij een beveiligingsfirma en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
Uit beide onderzoeken blijkt dat er wel degelijk veilige sleutelkastjes op de markt zijn, al 
hangt daar wel een prijskaartje aan en zal contact gezocht moeten worden met verschillende 
instanties om dit te implementeren. Op basis daarvan kunnen wij als Raad voor Sociaal 
Domein stellen dat een overleg met de woningcorporatie niet veel uit zal halen, immers, 
zoals al eerder gesteld, gaat het hier om de rechtstreekse toegang tot de woning en niet 
over de toegang tot een algemene ruimte. Bovendien worden de woningen van 
zorgbehoeftigen niet alleen gehuurd van de woningcorporatie, maar ook van andere 
verhuurders. Daarnaast heeft een deel van de zorgbehoeftigen de woning in eigen bezit. 
 
Als Raad voor Sociaal Domein Duiven blijven wij bij ons eerste advies, te weten dat Mikado in de 
gemeente Duiven de aangewezen instelling zou zijn om niet-inbraakgevoelige sleutelkastjes 
met politiekeurmerk in bruikleen te kunnen geven. Deze oplossing vraagt om een eenmalige 
investering en daardoor kan een grotere groep gebruikmaken van deze mogelijkheid. Wij zijn 
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. 
 
Als Raad van Sociaal Domein Duiven adviseren wij om te kiezen voor de duurzame optie. 

 
Met vriendelijke groet, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 
Bijlagen: 
- Samenvatting technisch- en praktijkonderzoek toegangsbeheersystemen voor kwetsbare, 

zelfstandig wonende personen, 8 mei 2017 

- Advies sleutelkastjes van Beveiligerabc van 18 juli 2016 
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