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SAMENVATTING 

Samenvatting behorende bij: Jong, B.J. de, Vianen, R.T. van & Sondorp, J.E. (2016). Evaluatie 

Regeling Gratis VOG. Den Haag / Woerden: WODC / VanMontfoort. 

 

Achtergrond en doel van de Regeling Gratis VOG 

 

Nederland kent ongeveer 6,7 miljoen vrijwilligers (CBS, 2015)1, waarvan een deel activiteiten 

verricht voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.2 De 

vrijwilligersorganisaties zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilig klimaat, maar een 

aantal incidenten heeft laten zien dat zij het lastig vinden om adequaat te reageren op seksueel 

grensoverschrijdend gedrag door (volwassen) vrijwilligers (Van der Klein, Los & Verwijs, 2013).  

 

Vanuit koepelorganisaties, zoals de NOV, NOC*NSF en Scouting Nederland zijn toolkits ontwikkeld 

om organisaties te ondersteunen in het nemen van maatregelen ter voorkoming van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast speelt de rijksoverheid een ondersteunende rol door het 

aanreiken van instrumenten gericht op het creëren van een veilig klimaat. Eén van deze 

instrumenten is het gratis verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag: een verklaring 

waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het 

ondernemen van activiteiten met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. 

Onderzoek heeft laten zien dat het verstrekken van een gratis VOG een bijdrage kan leveren aan 

het veiliger maken van het vrijwilligerswerk (Van der Klein, Los & Verwijs, 2013), waarna de 

structurele regeling per 1 januari 2015 is gestart: de Regeling Gratis VOG.  

 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil met deze regeling 1) voorkomen dat vrijwilligers met 

relevante antecedenten actief zijn in het vrijwilligerswerk met minderjarigen en/of mensen met een 

verstandelijke beperking en 2) vrijwilligersorganisaties stimuleren in het voeren van een breder 

preventie- en integriteitsbeleid, zodat de sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk wordt 

vergroot en seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers wordt voorkomen.  

 

Regeling Gratis VOG 

 

Vanaf 1 januari 2015 kunnen vrijwilligers die activiteiten ondernemen met minderjarigen en mensen 

met een verstandelijke beperking gratis een VOG aanvragen als zij verbonden zijn aan een 

vrijwilligersorganisatie die geregistreerd is bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om 

geregistreerd te worden, moet de organisaties aan bepaalde cumulatieve voorwaarden voldoen 

(zie paragraaf 1.4). Eén van de voorwaarden is dat een vrijwilligersorganisatie een actief preventie- 

en integriteitsbeleid voert ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om 

organisaties toe te rusten in het opzetten en ontwikkelen hiervan in het kader van de regeling de 

toolkit ‘In veilige handen’ ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van de eerder ontwikkelde toolkits, 

zoals ‘Beleid seksuele intimidatie’ en ‘Een veilige kerk’. Daarnaast heeft van medio mei tot eind juni 

2015 de mediacampagne ´Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag: Maak er een Punt van’ 

plaatsgevonden om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te brengen. 

                                                      
1 In dit onderzoek wordt voor de genoemde organisaties de algemene term vrijwilligersorganisaties of organisaties gebruikt.  
2 Van der Klein, Los & Verwijs (2013) noemen een aantal van 2 miljoen vrijwilligers dat regelmatig met minderjarigen werkt.  
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Uitvoering Regeling Gratis VOG  

 

In de uitvoering wordt het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteund door drie 

contactpunten: het NOC*NSF voor sportverenigingen, de NOV voor overige organisaties en het 

CIO voor kerkelijke organisaties3. Een vrijwilliger kan een VOG aanvragen als de organisaties 

waarvoor de vrijwilliger activiteiten onderneemt, is geregistreerd bij het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Het proces van registratie en aanvragen van een VOG ziet er schematisch als volgt uit:   

 

Figuur S.1: proces aanmelding - toelating- aanvragen VOG 

De vrijwilligersorganisatie meldt zich aan via de website www.gratisvog.nl. De aanmelding komt 

terecht bij één van de contactpunten en zij checken of een aangemelde organisatie aan de 

voorwaarden voldoet. Als de aanmelding volledig is en het contactpunt vindt dat de organisatie aan 

de voorwaarden voldoet, stuurt het contactpunt de aanmelding door naar het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Het ministerie besluit daarna definitief over toelating tot de regeling. Na 

toelating tot de regeling, kan de organisatie voor haar vrijwilligers een VOG-aanvraag klaarzetten 

middels eHerkenning. De vrijwilliger ontvangt daarna een mail om de VOG-aanvraag af te ronden 

middels Digid. De screeningsautoriteit Justis screent vervolgens de vrijwilliger op basis van het 

algemene screeningsprofiel met in ieder geval het risico gebied personen. Op basis van deze 

screening wordt de VOG verstrekt of geweigerd. Het is vervolgens aan de vrijwilliger om de 

verstrekte VOG te overleggen aan de vrijwilligersorganisatie.  

 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

In dit onderzoek staat de probleemstelling centraal of de Regeling Gratis VOG in het eerste jaar 

van de uitvoering (2015) gebruikt en benut wordt zoals deze bedoeld is en op welke punten 

verbetering nodig en/of mogelijk is. In het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve 

onderzoeksmethoden, zoals telefonische en face to face interviews en een focusgroep, als 

kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals een data-analyse van beschikbare data van NOV, Justis 

en de Kamer van Koophandel en online enquêtes. De volgende onderzoeksvragen hebben 

centraal gestaan in het onderzoek: 

 

Ad 1. Inventarisatie van aantallen 

a. In welke mate hebben de (toegelaten) vrijwilligersorganisaties concrete ervaringen met (een 

vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag? Om welk soort ervaringen gaat het? 

b. Hoe verloopt de toename van het aantal vrijwilligersorganisaties dat toegelaten is tot de regeling en het 

aantal aangevraagde en verstrekte VOG?  

c. Hoeveel vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers komen naar schatting in aanmerking voor toelating tot 

de regeling en het aanvragen van een gratis VOG? 

d. In welke mate worden de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die werken met de bedoelde 

doelgroepen bereikt door de regeling gratis VOG (‘dekkingsgraad’)? 

                                                      
3 De kerkelijk organisaties hebben in 2015 niet deelgenomen aan de regeling. Als in het vervolg gesproken wordt van 
contactpunten, worden daarmee de NOV en NOC*NSF bedoeld. 
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http://www.gratisvog.nl/
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Ad 2. Ervaringen met proces van toelating tot de regeling en aanvragen van gratis VOG 

a. Hoe ervaren de vrijwilligersorganisaties, de contactpunten en het ministerie het proces van toelating tot 

de regeling en de (toepassing van de) beleidsregels? 

b. Hoe ervaren de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties het aanvragen en verkrijgen van de gratis 

VOG? 

c. Hoe ervaren de vrijwilligersorganisaties, contactpunten en het ministerie hun rol in de regeling en hun 

rol ten opzichte van elkaar? 

d. Over welke aspecten van de opzet en/of uitvoering van de regeling zijn de vrijwilligers, 

vrijwilligersorganisaties en contactpunten meer/minder tevreden en welke mogelijkheden tot 

verbetering zien zij? 

 

Ad 3. Bijdrage aan breder preventie- en integriteitbeleid 

a. Welke handvatten uit de toolkit ‘In veilige handen’ hebben de toegelaten vrijwilligersorganisaties 

daadwerkelijk ontwikkeld en toegepast?  

b. Zijn (aanvullend) ook maatregelen bedacht door de vrijwilligersorganisaties zelf? 

c. Zijn de vrijwilligersorganisaties bekend met de mediacampagne en heeft dat geleid tot specifieke 

stappen? 

d. Welk resultaat hebben de handvatten/ maatregelen/ stappen gehad voor het preventie- en 

integriteitbeleid ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de 

vrijwilligersorganisaties? 

e. In hoeverre hebben de vrijwilligersorganisaties een breder preventie- en integriteitbeleid ter 

voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag opgezet voor, in het kader van of na toelating 

tot de regeling? 

  

Resultaten  

 

Ervaringen seksueel grensoverschrijdend gedrag (hoofdstuk 3) 

De onderzoeksresultaten starten met een schets van de omvang van het probleem waar de 

regeling zich op richt, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. Elf procent 

van de tot de regeling toegelaten vrijwilligersorganisaties heeft in de afgelopen vijf jaar ervaring 

gehad met (een vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de telefonische 

interviews blijkt dat deze ervaringen verschillend van aard zijn en dat de vrijwilligersorganisaties 

ook verschillend op deze ervaringen reageren, afhankelijk van de ernst van het voorval.  

 

Het bereik van de Regeling Gratis VOG in 2015 (hoofdstuk 4) 

Op basis van de registratiesystemen van de NOV, de screeningsautoriteit Justis en de online 

enquête onder toegelaten vrijwilligersorganisaties is antwoord gegeven op de vraag naar het bereik 

van de regeling in 2015. In 2015 hebben 3.756 vrijwilligersorganisaties zich aangemeld voor de 

regeling. Vooral in de eerste twee maanden van 2015 hebben veel organisaties zich aangemeld. 

Het aantal aanmeldingen per maand vlakt vanaf maart 2015 af naar ongeveer 250 per maand. 

Door de contactpunten zijn 3.280 aanmeldingen doorgestuurd naar het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. De overige aanmeldingen (N=476) zijn niet doorgestuurd. Na beoordeling door het 

ministerie zijn 3.161 organisaties toegelaten tot de regeling en 43 organisaties zijn niet toegelaten. 

Van de vrijwilligersorganisaties die zichzelf hebben aangemeld via de website is 84% 

daadwerkelijk toegelaten tot de regeling.  
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Na toelating tot de regeling heeft 89% (N=1.314) van de toegelaten organisaties een VOG-

aanvraag klaargezet voor hun vrijwilligers. In 2015 zijn 57.801 VOG’s door de vrijwilligers 

aangevraagd onder de regeling. We zien een stijgende lijn in het aantal aangevraagde VOG’s per 

maand gedurende het jaar 2015. Het overgrote deel van de VOG’s is daadwerkelijk verstrekt 

(99,8%). Bij 91 aanvragen is de VOG geweigerd. 

 

Ervaringen met de Regeling Gratis VOG (hoofdstuk 5) 

De ervaringen met de regeling zijn over het algemeen zeer positief, bij zowel de toegelaten 

vrijwilligersorganisaties als bij het ministerie en de contactpunten. De toegelaten 

vrijwilligersorganisaties hebben geen problemen ondervonden gedurende het proces van 

aanmelden en toelaten tot de regeling. Zij konden zich eenvoudig aanmelden. Het ministerie van 

Veiligheid en Justitie en de contactpunten vinden het aantal toegelaten vrijwilligersorganisaties 

boven verwachting. Zij zien graag een verdere toename van het aantal vrijwilligersorganisaties dat 

deelneemt aan de regeling. De contactpunten signaleren dat in de eerste negen maanden van de 

regeling, voornamelijk vrijwilligersorganisaties, die al meer doen op het gebied van het voorkomen 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zich aanmelden en zijn toegelaten. Organisaties die 

vermoedelijk weinig doen aan preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen, worden volgens de contactpunten minder bereikt. Dit kan worden verbeterd door een 

gerichte communicatie en door aan te sluiten op lokale en regionale vrijwilligerscentrales.  

 

Over het proces van het digitaal klaarzetten en aanvragen van een VOG zijn zowel de 

vrijwilligersorganisaties als de screeningsautoriteit Justis tevreden. Het digitaal aanvragen geeft de 

organisaties de mogelijkheid de aanvraag te doen waar en wanneer ze zelf willen. Een (beperkt) 

aantal organisaties vindt de keuze voor een aanbieder van eHerkenning lastig. De organisaties 

noemen een aantal verbeterpunten, zoals een langere tijdsduur tussen het klaarzetten en afronden 

van de VOG-aanvraag, meer inzicht in het proces na het klaarzetten van de VOG-aanvraag, en het 

kunnen klaarzetten van meerdere VOG-aanvragen tegelijk. 

 

De beleidsregels met daarin de voorwaarden voor deelname, zijn in maart 2015 gepubliceerd. De 

invulling van deze voorwaarden voor deelname zijn gedurende het jaar 2015 steeds duidelijker 

geworden. Over een aantal voorwaarden is discussie geweest aan het begin van 2015. Uit de 

enquête onder de toegelaten vrijwilligersorganisaties blijkt dat een beperkt aantal organisaties naar 

eigen zeggen, niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Een deel daarvan is voor de 

publicatie van de beleidsregels toegelaten. Dit kan komen door het opgewekte vertrouwen bij de 

vrijwilligersorganisaties dat zij al waren toegelaten, terwijl er twijfel was of de organisatie aan de 

voorwaarden voldeed. 

 

Preventie en integriteitsbeleid (hoofdstuk 6) 

Organisaties kunnen voor het opzetten van het preventie- en integriteitsbeleid gebruik maken van 

de toolkit ‘In veilige handen’, die in het kader van de regeling is opgezet om vrijwilligersorganisaties 

toe te rusten. Uit het onderzoek blijkt dat de toolkit ‘In veilige handen’ door een kwart van de 

toegelaten vrijwilligersorganisaties is gebruikt. Dit lijkt weinig, maar uit de interviews blijkt dat de 

vrijwilligersorganisaties wel degelijk gebruik maken van geboden ondersteuning, maar dat zij de 

ondersteuning kiezen die het meest dichtbij hun eigen organisaties staat. Voor organisaties die 

vallen onder het contactpunt NOC*NSF is dit de toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie’ en voor 
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scoutinggroepen, die een fors deel van in de eerste negen maanden van de regeling toegelaten 

organisaties vertegenwoordigen, is dit de toolkit van Scouting Nederland. 

 

Om het preventie- en integriteitsbeleid van de toegelaten vrijwilligersorganisaties te duiden is in de 

enquête aangesloten bij de twintig in de toolkit ‘In veilige handen’ genoemde maatregelen ter 

voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De toegelaten vrijwilligersorganisaties is 

gevraagd of zij de maatregelen voor en/of na toelating tot de regeling hadden. De toegelaten 

vrijwilligersorganisaties hebben voor toelating diverse maatregelen ter voorkoming van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag: meer dan de helft heeft tien of meer van de twintig in de toolkit 

genoemde maatregelen en gemiddeld hebben de toegelaten vrijwilligersorganisaties negen 

maatregelen voor toelating. De organisaties hebben voornamelijk maatregelen gericht op het 

bespreekbaar maken van het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag, het in kaart 

brengen van risico’s, het regelen van preventie gericht op seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

zij houden een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger. Als er daadwerkelijk een vermoeden is 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag, beschikken de meeste organisaties voor toelating over 

een vertrouwens(contact)persoon, maar er zijn minder organisaties die werken met een 

meldprotocol en de organisaties die werken met een meldprotocol passen dat minder vaak toe. 

 

Naast de twintig in de toolkit ‘In veilige handen’ genoemde maatregelen, zegt 14% van de 

vrijwilligersorganisaties andere maatregelen te hebben genomen. Het gaat onder andere om: 

 Bewustwording door bijvoorbeeld scholing en het creëren van een pedagogisch veilige situatie; 

 Aansluiten bij andere meldcodes, zoals de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 

 Het voornemen aangifte te doen bij de politie, als zich een situatie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag voordoet; 

 Het voornemen om leden bij ongewenst overschrijdend gedrag direct te royeren. 

 

Uit de telefonische interviews volgt dat ongeveer 27% van de geïnterviewde organisaties 

maatregelen heeft genomen om te kunnen voldoen aan één van de gestelde voorwaarden voor 

deelname, namelijk het hebben van een actief preventie- en integriteitsbeleid. De overige 

geïnterviewde organisaties hadden al beleid opgesteld. De vormgeving van dit beleid is een 

continu proces bij de vrijwilligersorganisaties. Ook na toelating tot de regeling gaan de 

vrijwilligersorganisaties verder met het nemen van maatregelen. De grootste stijging tussen voor 

en na zien we bij de maatregel ‘aanvragen van een VOG bij nieuwe vrijwilliger’. Dit is een logisch 

gevolg van de regeling: de drempel tot het aanvragen van een VOG is middels de regeling 

weggenomen. Ook los van deze maatregel zien we dat de toegelaten vrijwilligersorganisaties extra 

maatregelen nemen na toelating tot de regeling: 51% van de organisaties heeft minimaal één extra 

maatregel genomen na toelating tot de regeling, los van de maatregel ‘aanvragen van een VOG bij 

nieuwe vrijwilliger. De meeste organisaties nemen na toelating één, twee of drie extra maatregelen. 

Iets minder dan de helft van de organisaties (49%) neemt geen extra maatregelen. Dit kan te 

maken hebben met het plafondeffect door het gelimiteerde maximum van twintig maatregelen uit 

de toolkit ‘In veilige handen’. Organisaties met veel maatregelen kunnen dan bijna geen extra 

maatregelen nemen.  

 

Aan de hand van de aard van de maatregelen na toelating, hebben we zicht gekregen op de 

breedte van het beleid van de vrijwilligersorganisaties gericht op het voorkomen van seksueel 
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grensoverschrijdend gedrag ten tijde van het invullen van de enquête (december 2015). Daaruit 

blijkt dat meer dan 80% van de toegelaten vrijwilligersorganisaties: 

 Het omgaan met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking bespreekt; 

 Werkt met omgangsregels voor vrijwilligers; 

 Een kennismakingsgesprek houdt met nieuwe vrijwilligers; 

 De VOG bespreekt in het kennismakingsgesprek; 

 Een VOG aanvraagt voor haar vrijwilligers; 

 Een vertrouwens(contact)persoon heeft.  

 

Met name maatregelen gericht op het omgaan met (een vermoeden van) seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, worden minder vaak genomen: een kleine meerderheid van de 

organisaties heeft een meldprotocol en minder dan de helft past dit daadwerkelijk toe. We zien wel 

een sterke stijging tussen voor en na toelating in het percentage organisaties dat het meldprotocol 

daadwerkelijk toepast. Ook zegt slechts een derde van de vrijwilligersorganisaties te beschikken 

over een vorm van tuchtrecht, al kan dit een vertekening zijn door onwetendheid van de 

respondent omtrent de aanwezigheid van tuchtrecht op het niveau van de koepelorganisatie.  

 

Mediacampagne (hoofdstuk 6) 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in het kader van de Regeling Gratis VOG de 

mediacampagne ‘Seksueel Grensoverschrijdend gedrag: maak er een punt van’ opgezet. Deze 

mediacampagne is beperkt bekend onder de toegelaten vrijwilligersorganisaties. Minder dan één 

vijfde kent de mediacampagne en van deze organisaties heeft tien procent stappen gezet naar 

aanleiding van de mediacampagne.  

 

Potentieel bereik Regeling Gratis VOG (hoofdstuk 7) 

Als laatste is het potentiële bereik van de regeling geschat. De schatting heeft stapsgewijs 

plaatsgevonden. Op basis van deze stapsgewijze aanpak, schatten wij het aantal organisaties dat 

in aanmerking komt voor de regeling op 48.000 tot 55.000. Dit is volgens ons een bovengrens, 

omdat de voorwaarde ‘niet actief op een concurrerende markt’ niet is meegenomen in de schatting. 

Daarnaast is de voorwaarde ‘voeren van een actief preventie- en integriteitsbeleid’ niet 

meegenomen, omdat dit een te beïnvloeden voorwaarde is: het nemen van één maatregel is 

daarvoor voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen. Het aantal vrijwilligers dat activiteiten 

onderneemt met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking is naar schatting 

ongeveer 1,3 miljoen. Zij kunnen potentieel gratis een VOG aanvragen, mits de 

vrijwilligersorganisatie waar zij zich voor inzetten is toegelaten tot de regeling.  

 

Conclusies (hoofdstuk 8) 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 

 

De Regeling Gratis VOG is bekend en wordt benut door de vrijwilligersorganisaties 

De regeling is in het eerste jaar verspreid geraakt onder de vrijwilligersorganisaties. In 2015 zijn 

ongeveer 3.000 vrijwilligersorganisaties toegelaten tot de regeling. Dat is zes á zeven procent van 

het geschatte potentiele bereik. De toegelaten organisaties maken veelvuldig gebruik van de 

regeling: 89% van de toegelaten vrijwilligersorganisaties heeft een VOG-aanvraag klaargezet voor 

een vrijwilliger. In 2015 zijn bijna 58.000 VOG’s aangevraagd.  
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De beleidsregels en procedure zijn duidelijk voor vrijwilligersorganisaties 

De invulling van de beleidsregels is gedurende het jaar 2015 steeds duidelijker geworden. De 

voorwaarden zijn duidelijk voor de vrijwilligersorganisaties: 84% van de in 2015 aangemelde 

vrijwilligersorganisaties is uiteindelijk toegelaten tot de regeling. Ook blijkt de rol van de 

contactpunten belangrijk: 96% van de door de contactpunten doorgestuurde aanmeldingen naar 

het ministerie wordt toegelaten.  

 

Er is grote tevredenheid onder de betrokkenen bij de Regeling Gratis VOG 

Alle betrokkenen bij de regeling zijn positief, zowel de toegelaten vrijwilligersorganisaties als het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, de contactpunten en Justis zijn tevreden over de manier 

waarop de regeling wordt uitgevoerd. Het aantal aanmeldingen is boven verwachting en de 

vrijwilligersorganisaties ervaren geen problemen bij aanmelding, toelating en aanvragen van een 

VOG, op een paar praktische problemen na.  

 

De opgezette ondersteuning in het kader van de regeling heeft een beperkte bijdrage 

De toolkit ‘In veilige handen’ is door de toegelaten organisaties in beperkte mate gebruikt. De 

organisaties kiezen met name voor ondersteuning dichterbij de organisatie, zoals de toolkit van 

Scouting Nederland of NOC*NSF. Ook de mediacampagne is beperkt bekend en een klein aantal 

organisaties heeft naar aanleiding van de mediacampagne maatregelen genomen. We zien ook 

geen aanwijzingen voor invloed van de mediacampagne op het aanmeldgedrag van organisaties. 

 

De toegelaten organisaties hadden voor toelating tot de regeling al diverse maatregelen 

De vrijwilligersorganisaties hadden voor toelating tot de regeling al verschillende maatregelen om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit zijn met name preventieve maatregelen 

om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Minder vaak nemen organisaties 

maatregelen gericht op het omgaan met een daadwerkelijk vermoeden van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie. Het gevoel dat in de eerste periode 

voornamelijk organisaties zich hebben aangemeld en zijn toegelaten die al beleid hadden gericht 

op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt daarmee bevestigd.  

 

De organisaties gaan na toelating door met het nemen van maatregelen 

De meeste organisaties (51%) gaan na toelating tot de regeling door met het nemen van extra 

maatregelen. Het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft blijkbaar een thema met 

aandacht bij de organisaties, ook na toelating.  

 

De slotconclusie is dat de Regeling Gratis VOG wordt gebruik en benut zoals deze bedoeld is. De 

toegelaten vrijwilligersorganisaties houden zich actief bezig met het voorkomen van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn zich er van bewust dat een VOG slechts een middel is en dat 

andere preventieve maatregelen belangrijk zijn in het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag: de VOG is het sluitstuk van breder beleid. Het gratis aanvragen van 

een VOG is voor de vrijwilligersorganisaties een vliegwiel om binnen de organisatie met elkaar in 

gesprek te gaan over het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en het nemen 

van aanvullende maatregelen. De sociale veiligheid binnen de toegelaten organisaties is daarmee 

vergroot. 

 


