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Nuki en Meable werken samen aan een platform om 
langer zelfstandig thuis te wonen 
 
Op dinsdag 2 april startte fase 1 van het experiment rondom slimme toegang. Nuki werkt hiervoor 
samen met o.a. Meable en Espria Ledenvereniging. Meable is een app die via het slimme slot van Nuki 
een bewoner en bezoeker met elkaar verbindt. In de app bepaalt de bewoner vooraf eenmalig wie 
wanneer toegang tot zijn woning krijgt en Meable doet de rest. Toegang wanneer dat nodig is en de 
bewoner houdt de controle.  

 
Mensen die slecht ter been zijn, hebben vaak een sleutelkluisje bij de voordeur hangen. Het kluisje met 
daarin de huissleutel geeft mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers toegang tot het huis. Sleutelkluisjes 
zonder het SKG keurmerk zijn echter inbraakgevoelig. Jaarlijks zijn zo’n 800 huishoudens het slachtoffer 
van een inbraak. Met het slimme slot van Nuki zie je aan de buitenkant niks en is er dus geen gevaar voor 
de veiligheid. Geen gedoe met sleutels, sleutelkluisjes of sleutelcodes. Via Meable, het platform dat 
bewoner en bezoeker met elkaar verbindt, ontvangt de bewoner (of het familielid) een bericht op het 
moment dat iemand naar binnen gaat en weer vertrekt. Zo houdt de bewoner altijd zelf toezicht! 

Voordelen van Slimme toegang 
 

• Langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  
• Gerust gevoel dat de zorgprofessional, bezorger of iemand anders altijd naar binnen kan als het 

nodig is. Ook bij ongeplande of acute hulp. 
• Sleutelkluisjes zonder SKG keurmerk zijn inbraakgevoelig. Met een slim slot is het aan de 

buitenkant niet zichtbaar hoe de toegang van de voordeur geregeld is, dit is veel veiliger.  
• Veilig gevoel voor bewoner en/of mantelzorger; altijd inzicht in wie naar binnen gaat en 

terugkijken: wanneer en hoe lang. 
• Verpleging en verzorging hebben geen sleutel meer en/of codebeheer (geen kans op verlies of 

diefstal). De volledige controle ligt bij de bewoner. 
• Handig in gebruik: houd de telefoon in je hand, dan krijg je automatisch toegang. 
• Goed voor het milieu: bezorgdiensten kunnen als ze zijn aangemeld altijd naar binnen. Dit 

bespaart kilometers omdat bezorgers niet meerdere malen naar een adres hoeven omdat een 
bewoner niet thuis is. De route kan efficiënter gepland en uitgevoerd worden. 

Verschillende fasen van Slimme toegang 
 
Slimme toegang is een project waarbij de initiatiefnemers verschillende gebruikers betrekken in het 
ontwikkelproces, om uiteindelijk een platform te creëren dat voldoet aan alle gebruikerswensen en eisen. 
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Het experiment kent drie fasen. In elke fase worden andere gebruikers (inwonenden) en diensten 
(bezorgers) aan het platform toegevoegd. Fase 1 wordt uitgetest in Nederland op kleine schaal en houdt 
het testen van een basis app in een zorgomgeving in. De bedoeling van fase 1 is om samen met mensen 
die in zorg zijn en zorgprofessionals kennis op te doen over Slimme toegang, en ontdekken hoe Slimme 
toegang in de toekomst (beter) ingezet kan worden. In de volgende fasen kan er gekeken worden naar 
samenwerkingen met Stockon en apetito, om zo ook boodschappen en maaltijdservice op een handige en 
veilige manier te kunnen bezorgen. 

Over Nuki Home Solutions  
Nuki Home Solutions is een leidend leverancier van gemakkelijk te installeren intelligente 
toegangsoplossingen in Europa. De onderneming heeft zich als doel gesteld om bestaande 
deurvergrendelingen slimmer en fysieke sleutels overbodig te maken. Het huidige gamma omvat de Nuki 
Combo, met het Nuki Smart Lock en de Nuki Bridge, de Nuki Box – een retrofit oplossing voor 
appartementsgebouwen – en tal van slimme productuitbreidingen zoals Nuki Fob en Nuki Keypad. Nuki 
Home Solutions werd in 2014 in Graz opgericht door Up to Eleven. CEO van Nuki Home Solutions is 
Martin Pansy. Meer informatie is te vinden op www.nuki.io/en 

Over Espria Ledenvereniging 
Espria Ledenvereniging is een vzw die producten en diensten aanbiedt die helpen veilig, gezond, fit en 
plezierig te leven in elke levensfase. Eén van de doelen van het project Slimme toegang is dat kwetsbare 
ouderen veilig en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat de bewoner altijd 
de controle houdt, weet wie wanneer toegang heeft tot zijn woning en niet ongerust raakt. 
www.ledenvereniging.nl  

Over Meable 
Meable verbindt smart locks aan de (bezorg)diensten van bedrijven, zorginstellingen en anderen op een 
veilige, transparante en gemakkelijke manier. Het ontvangen van zorg, bestellingen en diensten wordt zo 
een zero effort & zero worries ervaring. www.meable.co 

Over apetito 
Met meer dan 50 jaar ervaring is apetito een veelgevraagd specialist op het gebied van maaltijdservice en 
maaltijdvoorzieningen. In Europa genieten dagelijks meer dan 1,3 miljoen mensen van de maaltijden aan 
huis of intramuraal van apetito. www.apetito.nl 

Over Stockon 
Stockon is de voordeligste online boodschappenservice die in heel Nederland gratis bezorgd, met behulp 
van het foodnetwerk van PostNL. Van pindakaas tot toiletpapier, van peren tot kwark, je stelt je 
boodschappenmandje makkelijk samen in de app. Meer informatie over de service via www.stockon.nl  

 


