
MECHANISCHE SYSTEMEN
Mechanische systemen werken met een sleutel of een code-
bediening om het kluisje te openen. In het kluisje zit de sleutel 
van uw woning zodat de zorgverlener naar binnen kan. De 
meningen over het gebruik van sleutelkluisjes zijn verdeeld. 
Herhaaldelijk verschijnen er berichten in de media dat er 
inbraken hebben plaatsgevonden door het openbreken van niet 
SKG-gecertificeerde sleutelkluisjes. 

Codebedienbare sleutelkluisjes
Certificatie instelling SKG-IKOB stelt dat er een verhoogd risico 
is op misbruik van een codebedienbaar kluisje, wanneer deze 
op een (semi) openbare plaats wordt gebruikt en als meer dan 
5 personen de code weten. Daarom wordt geadviseerd om de 
code elke drie maanden te wijzigen in overleg met uw zorg-
organisatie. Dit zijn maatregelen waar u zelf verantwoordelijk 
voor bent. Bekend is, dat veel codes worden gebruikt met het 
geboortejaar van de bewoner. Veel codes beginnen dan ook met 
19.. Wij adviseren u een andere code te gebruiken.

Om thuis zorg te kunnen krijgen, is het noodzakelijk dat thuiszorgmedewerkers uw woning binnen kunnen 
komen. Ongewenste bezoekers wilt u buiten houden. Daarom is het raadzaam om (samen met uw zorg-
organisatie) goed na te denken over de manier waarop u toegang tot uw woning verleent aan derden. Dit is 
afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden en de rol die uw zorgorganisatie op zich neemt. Kunt u bijvoorbeeld 
zelfstandig de deur openen en wilt u zelf bepalen wie er bij u naar binnen mag komen? Kortom, u moet over 
veel dingen nadenken om zo veilig mogelijk te kunnen wonen. U kunt een keuze maken tussen een kluisje of 
een elektronisch systeem. Het CCV helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Factsheet voor bewoners die zorg aan huis krijgen

Toegang tot uw zorgwoning

Met ingang van 1 mei 2015 is het verplicht dat een SKG**®-
gecertificeerd sleutelkluisje met een cilinder een voorziening 
tegen cilindertrekken heeft. Dit kan door een SKG***®-
cilinder in het kluisje te plaatsen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Het PKVW stelt in haar eisen, dat er uitsluitend gebruik 
gemaakt mag worden van een sleutelkluisje dat SKG-
gecertificeerd is voor inbraakwerendheid met minimaal de 
kwaliteit SKG**®. Deze kwaliteit waarborgt dat er minimaal 
3 minuten nodig zijn om in te breken. Als u over wilt gaan 
tot het gebruiken van een sleutelkluisje, zorg er dan voor 
dat u een SKG-gecertificeerd kluisje aanschaft.

Montage van de sleutelkluis
Het is belangrijk dat sleutelkluisjes op de voorgeschreven 
manier bevestigd worden. Wij raden aan hiervoor een aange-
sloten PKVW-bedrijf in te huren via www.politiekeurmerk.nl. 
Over de plek waar de sleutelkluis geplaatst moet worden, zijn 
de meningen verdeeld. Wanneer de kluis in het zicht geplaatst 
wordt (bijvoorbeeld naast de deur), geeft dat aan dat er iemand 
woont die zorg nodig heeft en waarschijnlijk kwetsbaarder is 
dan andere personen. Deze informatie geef je liever niet prijs 
aan mensen met slechte bedoelingen. Er bestaat een alterna-
tief; een sleutelkluisje dat is weggewerkt in de greep van het 
buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag (voordeurgarnituur). 

http://www.politiekeurmerk.nl


Draaiknopcilinders
Zowel de SKG-gecertificeerde motor- als de elektromechanische 
clinders, zijn veelal voorzien van een draaiknop.  De certificatie 
van draaiknopcilinders kent enkele voorwaarden:
1. Op de deur moet een voorziening worden aangebracht om 

manipulatie van de draaiknop door middel van gaatjes 
boren tegen te gaan.

2. Wanneer er binnen 1 meter van de draaiknop glas in of 
naast de deur zit, dan moet dit glas vervangen worden 
door P4A-glas.

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de certi-
ficatie van die cilinders niet van kracht en wordt het inbraak-
risico verhoogd.

Afstemmen met uw zorgorganisatie
Het is belangrijk om met uw zorgorganisatie af te stemmen 
over de keuze van een sleutelkluisje of een elektronisch 
systeem. In een afzonderlijke factsheet voor de zorgorganisa-
ties wordt meer aandacht besteed aan elektronische systemen.

toegang tot uw zorgwoning

Onderstaand een verkort overzicht van de meest gebruikte 
gecertificeerde kluisjes
• AMI, sleutelkluis SKG **® Sleutelbediend. In greep van 

buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag.
• Anker, sleutelkluis SKG **® Sleutelbediend. In greep van 

buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag.
• Clavisio, sleutelkluis SKG***® Sleutelbediend. 

Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten, 
kunststof of aluminium deur. (Geleverd met begeleiding in 
organisatorische maatregelen).

• Clavisio SMART, sleutelkluis SKG***® Bediening met 
een app op de smartphone. Muurmontage of aan naar 
binnendraaiende houten, kunststof of aluminium 
deur. (Geleverd met begeleiding in organisatorische 
maatregelen).

• Combia, sleutelkluis SKG**® Sleutelbediend. 
Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur.

• Nauta, sleutelkluis SKG**® Sleutelbediend. Muurmontage.
• Phoniro/ Phoniro Assa Abloy, sleutelkluis SKG **® 

Bediening middels draadloze afstandbediening. 
Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur.

• Puck, sleutelkluis SKG **® Pincodebedienbaar. 
Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten 
deur. Bij meer dan 5 gebruikers extra aandacht voor 
organisatorische maatregelen.

• Van den Hoogen, sleutelkluis SKG**® Sleutelbediend. 
Muurmontage of aan naar binnendraaiende houten deur.

In de productenlijst op de website politiekeurmerk.nl staat het 
meest recente overzicht van gecertificeerde sleutelkluisjes.

ELEKTRONISCHE SYSTEMEN
Elektronische systemen zijn systemen waarbij toegang wordt 
gegeven tot de woning met een elektronische ‘sleutel’. Dit kan 
ook nog gecombineerd worden met een mechanische (echte) 
sleutel. Onder sleutel bij elektronische systemen worden 
alle middelen bedoeld die gebruikt worden om de sluiting te 
openen. Denk aan pasjes, mobiele telefoons, tags en dergelijke. 
De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel, dat ze zelfs door 
vakdeskundigen moeilijk bij te houden zijn.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kan niet aan al deze ontwik-
kelingen voorwaarden en eisen stellen. Geadviseerd wordt 
wanneer u een elektronisch systeem wilt aanschaffen, dat u dit 
in overleg doet met uw zorgorganisatie.
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Een kierstandhouder is geen slot
Een ander goed beveiligingsproduct om oplichters en over-
vallers op een afstand te houden, is de kierstandhouder. 

Deze mag alleen gebruikt worden 
als iemand voor de deur staat en 
dient dus niet als slot gebruikt te 
worden. Dit zou namelijk betekenen 
dat ook de brandweer, ambulance- 
of zorgmedewerker niet binnen 
kan komen in geval van nood. 
Mocht er behoefte zijn aan extra 
beveiliging van de voordeur, dan 
is SKG-gecertificeerd hang- en 
sluitwerk een betere optie.

Meer weten? Ga naar www.politiekeurmerk.nl
Voor advies op maat of montage van sleutelkluizen kunt u 
een aangesloten PKVW-bedrijf inhuren. Het CCV adviseert 
u met uw zorgorganisatie af te stemmen over de aanschaf 
van een sleutelkluisje of een ander toegangssysteem.  

https://www.politiekeurmerk.nl/?s=productenlijst

