
 

 

 

HET BELANG VAN EEN VOG-VERKLARING IN HET KADER VAN 

VRIJWILLIGERSWERK 

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft uiteraard geen garantie op het 

voorkomen van grensoverschrijdend dan wel agressief gedrag. Wel maakt de 

verklaring deel uit van de uiterste inspanning van de mensen rondom een 

kwetsbaar mens (kind of mens met een verstandelijke beperking) om een 

veilige sociale omgeving te creëren. 

Waarom is een VOG-verklaring nodig? 

*  voorkomen dat de kwetsbare mens een zeer angstwekkende gebeurtenis 

meemaakt, waar hij of zij , alsook mensen om hem/haar heen (ook 

groepsgenoten uit de leefgroep) enorm ontdaan van kunnen zijn. 

*  voorkomen dat iemand (kwetsbare mens en/of zijn ouder/naaste) een 

psychotrauma ontwikkelt ten gevolge van misbruik/mishandeling dat zeer lang 

het psychische leven kan ontregelen. 

*  Een VOG-verklaring is een feitelijk document en voorkomt dat 

ouders/begeleiders een inschatting moeten maken van het risico dat zij lopen 

door een vrijwilliger te betrekken in de begeleiding van een of meer kwetsbare 

mensen. Dat is namelijk vrijwel totaal onmogelijk. Het type dader van 

zedendelicten waar men in de context van sector VG doorgaans te maken heeft 

is het profiel van een zeer sociaal vaardige persoon (meestal man) die zich 

zowel bij de sociale omgeving als bij de kwetsbare mens geliefd weet te maken. 

Voorts handelt hij meestal volgens een scenario waarin hij gaandeweg 

toewerkt naar zijn delict, het sexueel misbruik. Door zich geliefd te maken en 

een kwetsbare mens emotioneel of fysiek te isoleren creëert hij zich een 

gelegenheid waarin hij "zijn slag kan slaan". Men noemt dit in vakjargon een 

"grooming proces". 



           

                                                                                                                                             

Naar de mate dit meer een standaardprocedure is voor een ledengroep enz. zal 

ook makkelijker worden geaccepteerd, dat een VOG-verklaring wordt 

aangevraagd. 

*  Naarmate een vrijwilliger langer betrokken blijft in de begeleiding, zal het 

belangrijker zijn om een VOG-verklaring te eisen. Immers, hoe langer de 

vrijwilliger is verbonden aan de begeleiding hoe meer hij de tijd heeft om 

gelegenheid hij krijgt om tot een 'grooming' proces te komen. 

 


