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Project “Sleutelkluisjes” 

Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van een woning een 
huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur 
gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene die daarvoor 
toestemming heeft (de medische zorg, de huishoudelijke hulp en in noodsituaties de buren), 
de woning kan betreden. 

Bij gepleegde inbraken eind 2015 in de voormalige gemeente Schijndel is gebruik gemaakt 
van de sleutel die de inbrekers hadden gestolen uit de opengebroken niet gecertificeerde 
sleutelkluisjes. 

Voor de Commissie Wonen & Veiligheid was dat aanleiding om een projectgroep in te stellen 
die inmiddels op basis van onderzoeken een rapport heeft gepresenteerd waarin een 
deugdelijke oplossing is aanbevolen. De projectgroep bestaat behalve uit eigen leden ook uit 
een vertegenwoordiging van de zorginstellingen Laverhof en Vivent. 

Het doel van het onderzoek was om op de kortst mogelijke termijn de in gebruik zijnde niet 
gecertificeerde sleutelkluisjes te vervangen door een betrouwbaar en betaalbaar alternatief. 
Het plan was om zowel de woningen van de woningcorporaties als die van particulieren bij 
het onderzoek te betrekken.  

Uiteindelijk is in maart 2016 het “Rapport Sleutelkluisjes” aan de verantwoordelijke 
wethouder gepresenteerd. De daarin beschreven argumenten, op basis waarvan voor een 
universeel standaard gecertificeerd kluisje is gekozen, werden als betrouwbaar en waardevol 
beoordeeld. 

Verrassend voor de projectgroep werd in de tweede helft van 2016 door het College van 
Burgemeester en Wethouders van Schijndel besloten financiële medewerking te verlenen 
aan het vervangen van de verouderde niet betrouwbare sleutelkluisjes.  

In een korte tijd werd een inventarisatie gemaakt van de benodigde nieuwe sleutelkluisjes, 
werden offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers en werden plannen gemaakt door 
de projectgroep op welke wijze de montage bij de gebruikers het best kon plaatsvinden. In 
goed overleg werd een beroep gedaan op de vrijwilligers van de “Klussendienst” van Welzijn 
de Meierij en werden ploegjes gevormd om in de kortst mogelijke periode de klus te klaren. 
De steeds maar uitgestelde datum van levering van de kluisjes heeft geen invloed gehad op 
het enthousiasme van de montageploegjes. De verantwoordelijkheid over de coördinatie en 
de in bedrijfstelling van het sleutelkluisje met behulp van een unieke code bleef bij de 
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) als lid van de projectgroep. Zij genieten het benodigde 
vertrouwen om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Nadat de eerste 80 stuks sleutelkluisjes waren gemonteerd bleek al snel dat in sommige 
situaties het kluisje alweer kon worden gedemonteerd. Door opname in een verpleeghuis, 
overlijden of door verhuizingen van verschillende gebruikers zijn een groot aantal kluisjes na 
verloop van tijd weer beschikbaar gekomen. Alle kluisjes die zijn gedemonteerd werden 
schoon gemaakt, gereviseerd en goed lopend gemaakt om later weer opnieuw te kunnen 
gebruiken. 

 



 

Op het verzoek van de projectgroep in oktober 2018 aan de verantwoordelijke Wethouder 
om nog eens 20 extra kluisjes beschikbaar te stellen is door het College van Meierijstad 
positief gereageerd. Onder dezelfde voorwaarden als in het verleden kunnen inwoners van 
Schijndel en Wijbosch zich nu weer melden (via de VOA’s van de KBO’s) als zij een 
sleutelkluisje nodig hebben. Zolang de mogelijkheden er zijn zal een van de leden van de 
projectgroep gratis het kluisje komen monteren.  

Het succes van het project wordt bevestigd door de nog steeds groeiende behoefte aan een 
standaard en betrouwbaar sleutelkluisjes.  

 


