
 

 

 
 
Culemborg, 21 november 2011 
 dé landelijke beroepsvereniging 

voor coördinatoren 
vrijwilligerswerk die ca. 70.000 
vrijwilligers vertegenwoordigt! 

 
 
Reactie van AGORA op de invoering van de VOG 
 
AGORA is tevreden met de eerste stap die er is gezet op weg naar preventief beleid om seksueel 
misbruik binnen het vrijwilligerswerk te voorkomen. 
Als kritische beroepsvereniging wil AGORA echter wel een aantal kanttekeningen plaatsen. 
Het voorkomen van seksueel misbruik richt zich voornamelijk op kinderen en jeugdigen terwijl seksueel 
misbruik ook een reëel gevaar vormt voor andere kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld (dementerende) 
ouderen en mensen met een geestelijke- en of een lichamelijke beperking.  
 
Niet waterdicht 
De VOG is een eerste stap, maar zeker geen waterdicht middel om misbruik en geweld te voorkomen. 
Een VOG wordt verstrekt aan een vrijwilliger voor vrijwilligerswerk binnen de sector waarvoor deze wordt 
aangevraagd. Wanneer een pleger zich binnen een andere sector aan geweld of misbruik heeft schuldig 
gemaakt, blijkt dat niet uit het verkregen VOG.  
Op deze wijze kan een vrijwilliger zich dus binnen andere sectoren vrijelijk bewegen, zolang de 
vrijwilliger niet staat geregistreerd in het register van gesanctioneerde vrijwilligers. 
AGORA vindt dit een onwenselijke situatie die slechts een schijnveiligheid biedt aan kwetsbare mensen 
die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. 
 
Gratis verstrekking VOG 
AGORA is van mening dat een gratis verstrekking van de VOG voor vrijwilligers die actief zijn binnen 
jeugd- en jongerenwerk een goed initiatief is, maar niet ten koste van ander vrijwilligerswerk mag worden 
ingevoerd. 
Voor vrijwilligers die hun werkzaamheden verrichten binnen andere sectoren zal de VOG duurder 
worden hetgeen ongelijkheid in de hand werkt. 
Een dergelijk besluit vindt AGORA geen recht doen aan alle vrijwilligers die hun tijd en inzet geven om 
anderen te ondersteunen, ongeacht binnen welke sector zij hun vrijwilligerswerk doen. 
 
Voorstel van AGORA 

1. VOG voor vrijwilligers moet aan alle vrijwilligers gratis worden verstrekt; 
2. Geen verschil maken in de tarieven die worden gehanteerd voor de VOG wanneer hier toch 

kosten voor worden berekend. Landelijk een tarief invoeren; 
3. Gemeenten dienen alleen een kostendekkend tarief te rekenen; 
4. CAO partijen maken er een punt van dat de VOG wordt betaald door de organisatie die met 

vrijwilligers werkt; 
5. Stappenplan van NOV in Veilige Handen moet worden uitgebreid naar andere doelgroepen; 
6. Een VOG dient voor alle sectoren. Een aanvrager wordt dan breder gescreend en niet alleen 

voor de betreffende sector waar hij/zij vrijwilligerswerk wil doen; 
7. Een VOG moet ook worden ingevoerd voor de mensen waarvan een verplichte bijdrage zal 

worden gevraagd bij de invoer van de nieuwe WWB. Er zijn plannen om hen in te zetten bij het 
collectieve deel van de WMO. Zij komen dus ook in aanraking met kwetsbare mensen. 

 
 
Namens AGORA, 
Rianne Bronkhorst, voorzitter. 

 


