
Verklaring  
Omtrent het Gedrag (VOG)



Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), verplicht voor nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers
Bij Lentis werken we veelal met kwetsbare cliënten en/of bewoners. 
We vinden het belangrijk om hun veiligheid te waarborgen en 
daarnaast streven we naar constante kwaliteit van onze zorg- en 
dienstverlening.
Om dit te kunnen garanderen achten wij het noodzakelijk dat 
alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers in het bezit zijn van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Goede zorg verlenen begint bij een zorgvuldige selectieprocedure 
van onze medewerkers en vrijwilligers. Als medewerker of 
vrijwilliger bij Lentis werkt u naast cliënten en/of bewoners met 
vertrouwelijke gegevens, goederen en/of geld. Daarom vragen wij 
bij indiensttreding aan iedere medewerker of vrijwilliger om een 
VOG aan te vragen. Ook in het geval u deze onlangs voor een ander 
doel hebt aangevraagd.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit 
blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het 
vervullen van het gevraagde doel, zoals in ons geval het uitoefenen 
van een beroep in een bepaald vakgebied.

Voor het digitaal aanvragen van de VOG dient u aan een aantal 
voorwaarden te voldoen, te weten:
 › U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD. 

Mocht u hierover nog niet beschikken dient u dit aan te vragen. 
Voor zowel het aanvragen van DigiD als voor verdere informatie 
omtrent DigiD kunt u de website https://www.digid.nl/ 
raadplegen.

 › U beschikt over een werkende internetverbinding en een geldig 
e-mailadres.

 › De VOG zal namelijk via uw privé e-mailadres aangevraagd 
moeten worden.

 › U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is 
aangesloten bij iDEAL.

Voor meer informatie omtrent iDEAL, bijvoorbeeld het opvragen van 
de deelnemende banken, kunt u de website https://www.ideal.nl/ 
raadplegen.
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De procedure
Lentis bereidt digitaal, in een beschermde omgeving, de aanvraag 
van de VOG op uw naam voor.
U ontvangt vervolgens van de Dienst Justis (onderdeel van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie) een e-mail met de mededeling 
dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail 
kunt u inloggen in DigiD. Indien uw gegevens juist vermeld staan, 
rondt u de aanvraag af door dit te bevestigen. In verband met het 
verlopen van de aanvraag dient u deze binnen twee weken na 
ontvangst, af te ronden.

De kosten van een digitaal aangevraagde VOG bedragen € 33,85. U 
dient dit bedrag direct via iDEAL te betalen. 
 › De Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen 

en geeft de aangevraagde VOG (namens de minister van 
Veiligheid en Justitie) al dan niet af. In principe wordt er vier jaar 
teruggekeken bij het onderzoek voor een VOG.

 › Wanneer de tijd tussen de VOG-aanvraag en de datum waarop u 
start te kort is, wordt in uw arbeids-/ vrijwilligersovereenkomst 
een ontbindende voorwaarde opgenomen met de volgende 
tekst: ‘De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder 
de ontbindende voorwaarde van het feit dat werknemer 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) binnen de 
overeengekomen proeftijd aan Lentis kan overleggen. Indien 
geen VOG kan worden overlegd binnen de gestelde termijn, zal 
de arbeidsovereenkomst per direct van rechtswege eindigen.’

Indienen van de VOG en declaratie gemaakte kosten
Voor het indienen van de VOG en het declareren van de gemaakte 
kosten gaat u, zodra u daarvoor de inloggegevens heeft ontvangen, 
naar Youforce en logt u in. Youforce is het digitale portaal voor Self 
Service voor medewerkers en is te bereiken via de website 
https://login.youforce.biz/.
Na het inloggen in Youforce kiest u onder het tabblad ‘Declaraties’ 
het formulier ‘Declaratie VOG’ en voegt een scan van de VOG als 
bijlage toe waarna u het formulier indient. Vervolgens ontvangt 
u met de salarisverwerking de aanvraagkosten à € 33,85 
automatisch retour. Tot slot zal de door u in Youforce bijgevoegde 
scan van de VOG automatisch worden toegevoegd aan uw digitale 
personeelsdossier.
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