
Vr i jwi l l igerswerk ,  spor ten en een VOG 

Iedereen moet in zijn vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen, zonder dat ze 

in aanraking komen met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook. Ook voor de vrijwilligers 

binnen je organisatie is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige 

omgeving. Bovendien wil je als vrijwilligersorganisatie natuurlijk liever incidenten zoveel 

mogelijk voorkomen.  

 
 
De voordelen van het  werken met een VOG op een r i j :  

  Ui t  onderzoek is  gebleken dat  het  vragen van een VOG de vei l igheid 
b innen organisat ies vergroot .   

  Voor  de vr i jwi l l igers b innen je organisat ie  is  het  f i jn a ls  je  zorg  en 
aandacht  besteed aan een vei l ige en pret t ige  omgeving 

 Mensen met een veroordeling of indicatie van de politie kunnen niet zo maar aan 
de slag bij jouw organisatie. 

 Het vragen van een VOG geeft een signaal hoe serieus de organisatie veiligheid 
en goed gedrag neemt. Dat weert ongewenste mensen. Het kan bovendien 
aanleiding zijn om gedragscode en omgangsregels binnen de organisatie (nog 
eens) te bespreken en beter te verspreiden. 

 
 
Wat je nog meer kunt  doen om een vei l ig  k l imaat te k r i jgen b innen je 
organisat ie:   

  Het  is  goed om st i l  te  s taan b i j  de vraag of  jouw organisat ie soc iaal  
ve i l ig  is .   

  Afspraken maken binnen je organisat ie wat  ieder  doet wanneer  er  
sprake is van grensoverschr i jdend gedrag,  wanneer  je  ie ts s ignaleert  
of  vermoedt  

  In  je  aanname bele id kun je a l ant ic iperen  

  Heb je een ver trouwenscontactpersoon  

Wil  je  meer  weten? Neem gerust  contact  op met  Corr ie Mar i jn issen van 
VIP 
 


