
 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
 
Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad 
heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde 
functie.  
 
Indien u als vrijwilliger bij Silverein komt werken vragen wij digitaal een VOG voor u aan bij 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (of te wel Justis). Dit doen we ongeveer 2 maanden 
na uw officiële inschrijving als vrijwilliger. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen 
van VOG's voor vrijwilligers kosteloos. 
 
Stap 1 
Silverein zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van 
screeningsautoriteit Justis met daarin een speciale link. Met deze link kunt u online inloggen 
met uw Digi-D waar de VOG-aanvraag vervolgens kan worden afgerond door te bevestigen 
dat uw gegevens kloppen. 
Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u dus: 

- uw Digi-D nodig 
- een geldig e-mailadres nodig.  

Let op: bovengenoemde link voor deze aanvraag verloopt binnen 2 weken!  
 
Stap 2 
Justis neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling en na beoordeling ontvangt u de VOG 
binnen 1 tot 4 weken in uw brievenbus. De VOG wordt dus niet naar uw werkgever gestuurd, 
want dit is uw persoonlijk bezit. 
 
Stap 3 
Als laatste neemt u deze VOG mee naar uw werkgever. Deze controleert uw VOG op 
echtheid. Dit kan op 2 manieren: 

A. Toon uw VOG persoonlijk aan uw Coördinator vrijwilligers. U krijgt uw VOG na 
controle direct weer terug want dit is en blijft uw eigendom! 

B. Indien u niet persoonlijk uw VOG kunt tonen, kunt u deze ook als kopie (digitaal 
via de mail of analoog via de post) opsturen naar uw Coördinator vrijwilligers. 

 
Stap 4 
Silverein registreert vervolgens dat u als vrijwilliger een geldig VOG bezit. 
Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met uw Coördinator vrijwilligers. 
 
 


