
Informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
vrijwilligers bij Beweging 3.0 

 
 

Wat is een VOG? 
Een VOG is een verklaring van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het 
gedrag uit het verleden van iemand geen 
bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. 
Bijvoorbeeld activiteiten met mensen met 
dementie, huisbezoek, maatje zijn en het 
ondersteunen van oudere mensen. 
 
 
 
 

 
Wat is de reden dat ik een VOG moet aanvragen 
Bij Beweging 3.0 werken we met kwetsbare ouderen. We nemen de veiligheid van deze 
mensen serieus. Daarom hebben alle vrijwilligers met ingang van januari 2018 bij Beweging 
3.0 een VOG nodig. We maken daarbij maken geen onderscheid in het soort 
vrijwilligerswerk.  
Op deze manier kunnen onze cliënten en hun familieleden erop vertrouwen dat al het 
mogelijke is gedaan om er zeker van te zijn dat zij in veilige handen zijn. Voor vrijwilligers bij 
Beweging 3.0 is deze aanvraag kosteloos. We verzoeken u vriendelijk 
de aanvraag zo nel mogelijk af te handelen.  
 
Hoe werkt de aanvraag 
Het aanvragen van een VOG kan op twee manieren: digitaal en schriftelijk. Het is het 
makkelijkst en het snelst om de digitale manier te kiezen.  
 
Digitale aanvraag VOG 
Digitaal een VOG aanvragen is eenvoudig. U heeft nodig:  
- Een mailadres  
- DigiD  
 
 
Beweging 3.0 regelt de aanvraag bij Justis (de dienst van het ministerie van Justitie die de 
VOG opstelt). U ontvangt een mail van de coördinator welzijn en vrijwilligerswerk van uw 
locatie met uitleg over de aanvraag.  
 
In dezelfde week krijgt u een mail van de dienst Justis met daarin een link naar uw 
persoonlijke aanvraag. Deze link is 30 dagen geldig.  
Als u de link volgt, opent u uw aanvraag. U controleert de gegevens vult de aanvraag verder 
in. U ontvangt dan een bevestigingsmail van Justis. Deze bewaart u. 
 
Binnen een aantal werkdagen krijgt u de VOG thuisgestuurd. Vervolgens stuurt u de VOG 
op naar de coördinator welzijn en vrijwilligers op uw locatie.  
 
DigiD  
Heeft u nog geen DigiD? Dit kunt u aanvragen op www.digid.nl. Na de aanvraag duurt het 
ongeveer 1 week voordat u gebruik kunt maken van het DigiD.  
 
 
 
 



Schriftelijke aanvraag VOG  
Hebt u geen mailadres en geen DigiD? Dan doet u de aanvraag schriftelijk. U ontvangt een 
brief van Beweging 3.0 met daarin het aanvraagformulier en een declaratieformulier. 
Daarmee gaat u naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont, soms is hier 
een afspraak voor nodig. U betaalt de kosten direct bij de aanvraag. De gemeente handelt 
de aanvraag vervolgens af bij Justis. Dit duurt circa 4 weken. U krijgt de VOG thuisgestuurd 
en deze stuurt u op naar de coördinator welzijn en vrijwilligerswerk op uw locatie. U stuurt 
dan ook het ingevulde declaratieformulier en het betalingsbewijs van de Gemeente mee.  
 
Hoe wordt bepaald of ik de VOG krijg 
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van 
de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze 
relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te 
nemen dat het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is 
aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Er is een terugkijktermijn van vier jaar. 
Ernstige delicten (zeden en geweld) blijven voor onbepaalde tijd in het dossier. 
 
Beweging 3.0 screent op de volgende profielen:  
12 (omgaan met vertrouwelijke informatie),  
43 (het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving),  
85 (belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals ouderen en gehandicapten). 
 
Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op 
www.justis.nl.  
 
Vragen? 
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over de VOG voor vrijwilligers bij 
Beweging 3.0? Stel ze gerust aan de coördinator Welzijn en Vrijwilligers op uw locatie.  
 
Vragen over de digitale aanvraag en eventuele technische problemen worden beantwoord 
op deze pagina van de dienst Justis: http://www.justis.nl/producten/vog/faq/faq-over-
elektronische-vog-aanvraag/.  
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