
                                                                    
 

Centrale toegang, informatie VVE’s/wooncorporaties 

 

Met deze brief verzoeken wij u een digitale toegangsoplossing bij de centrale entree van uw 
gebouw(en) te laten installeren. 
Een of meer van uw mede-eigenaren/huurders (hierna te noemen bewoners) heeft 
personenalarmering. Overdag wordt een alarm opgevolgd door de betreffende 
thuiszorgorganisatie. In de nacht wordt het alarm opgevolgd door ReBOZ. ReBOZ (Regionale 
Beschikbaarheid Ongeplande Zorg) is een samenwerkingsverband tussen de 
thuiszorgorganisaties Libertas Leiden, Marente, WIJdezorg, DSV|verzorgd leven en ActiVite. 
Alle andere thuiszorgorganisaties kunnen ook gebruik maken van deze dienstverlening. ReBOZ 
biedt daarmee de acute verpleegkundige nachtzorg in de regio. 
 
Om de personenalarmering op te volgen en toegang tot de woning te verkrijgen namen de 
zorgorganisaties en ReBOZ in het verleden fysieke sleutels in beheer. Dit is erg inefficiënt en 
onveilig. De sleutel moet altijd eerst op een locatie worden opgehaald voordat men naar de 
bewoner toe kan komen waardoor kostbare tijd verloren gaat.  De samenwerkende 
organisaties binnen ReBOZ hebben daarom besloten geen fysieke sleutels meer in beheer te 
nemen. De cliënten die het betreft kunnen een digitaal slot of digitale sleutelkluis laten 
installeren of een sleuteladres doorgeven zodat er geen fysieke sleutels meer bij de 
zorgorganisaties in beheer zijn. 
 
Naast de eigen voordeur van deze bewoner is er sprake van een centrale toegangsdeur. 
Aangezien er sinds 2021 in de regio geen nieuwe fysieke sleutels meer in beheer worden 
genomen, zult u mogelijk al eens verzoeken van uw bewoners hebben gekregen om 
sleutelkluisjes bij de centrale deur te hangen. De komende jaren zult u, vanwege de vergrijzing 
en het feit dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, steeds meer verzoeken 
krijgen voor een oplossing voor de centrale toegangsdeur. Uw bewoners willen zich veilig 
voelen en ervan verzekerd zijn dat zij hulp krijgen in een noodsituatie waarin zij zelf de deur 
niet meer kunnen openen. Wij begrijpen dat het niet wenselijk is als er meer sleutelkluisjes bij 
de centrale toegangsdeur worden gemonteerd. Daarom hebben wij gezocht naar een digitaal 
slot dat door de verschillende thuiszorgorganisaties kan worden gebruikt.  De oplossing moet 
eenmalig worden aangekocht en geïnstalleerd. 
 
Het systeem dat wij aanbevelen vanuit de samenwerkende zorgorganisaties voor de centrale 
deur/ingang is een veilige, digitale oplossing van FocusCura, de ‘cKey Central’ (cKey Central | 
sleutelbeheer | FocusCura). Deze switch wordt bij de centrale deur van een complex 
onzichtbaar, potentiaalvrij en parallel op de bestaande installatie aangesloten, waardoor de 
huidige werking van het systeem op geen enkele wijze wordt beïnvloed. Bewoners kunnen de 
centrale deur op de normale manier blijven openen.  
Daarnaast kunnen het ReBOZ nachtteam en alle thuiszorgorganisaties de digitale oplossing 
gebruiken. Tegelijk hebben al uw bewoners naar de toekomst toe de garantie dat 
zorgverleners op een veilige, snelle en efficiënte manier toegang hebben tot het gebouw. 
De bewoners houden vrije keuze voor een zorgorganisatie en u voorkomt dat er meer 
sleutelkluisjes bij de centrale toegangsdeur worden opgehangen. 

http://www.wzc-dsv.nl/index.php?id=166
https://www.focuscura.com/nl/zakelijk/producten/sleutelbeheer-thuiszorg-ckey-central
https://www.focuscura.com/nl/zakelijk/producten/sleutelbeheer-thuiszorg-ckey-central


                                                                    
 
 

Om ervan verzekerd te zijn dat zorgverleners toegang hebben tot de centrale toegangsdeur 
als uw bewoner onverwacht met spoed hulp nodig heeft, vragen wij u contact op te nemen 
met FocusCura via sales@focuscura.nl onder vermelding van Project ReBOZ. 
Laat daar uw gegevens achter; zij nemen vervolgens weer contact met u op om de 
oplossingsmogelijkheid verder met u te bespreken en te realiseren. 
 

http://www.wzc-dsv.nl/index.php?id=166

