VOG (Verklaring omtrent gedrag)
Het proces
Wat doet de eenheid?
De leidinggevende/HR adviseur /managementassistent voert een nieuwe medewerker op in
Youforce. In dit formulier wordt gevraagd of er een VOG aangevraagd moet worden. In
geval van Kampen geldt dat de VOG in elke situatie moet worden aangevraagd. Bij Zwolle,
Overijssel, ONS en Omgevingsdienst IJsselland is dit afhankelijk van de functie. Bij twijfel
kun je contact opnemen met de HR adviseurs.
Zodra het formulier “Nieuwe medewerker” volledig is ingevuld en “Ja” is aangevinkt bij het
veld “Moet voor de medewerker een VOG worden aangevraagd”, wordt het formulier
“Aanvragen VOG” geopend. De gevraagde velden moeten ingevuld worden. In de
handleiding wordt dit uitgelegd.

Wat doet ONS?
Nadat de eenheid het formulier voor de nieuwe medewerker heeft afgerond, krijgt ONS een
melding en vragen zij de VOG aan bij dienst Justis en stuurt een mail naar het privé
emailadres van de nieuwe medewerker (er is nog geen werk emailadres bekend). In deze
mail staat dat er een VOG voor hem/haar wordt aangevraagd. Hierin staat ook uitleg hoe de
voorgeschoten kosten gedeclareerd worden en waar hij/zij de VOG heen moet sturen.
Als de medewerker de VOG na 4 weken nog niet heeft opgestuurd naar ONS, verstuurt
ONS een herinnering naar de medewerker. Wanneer na 3 dagen de VOG niet binnen is en
ONS geen reactie heeft ontvangen, stuurt ONS een mail naar de leidinggevende van de
nieuwe medewerker met het verzoek om contact met de medewerker op te nemen. Vanuit
ONS wordt er dan geen vervolgactie uitgevoerd, wel wordt om een terugkoppeling gevraagd
i.v.m . de voortgang van het indiensttreding proces (aanstelling van de medewerker en
eventuele ontbinding hiervan).
Zodra het personeelsdossier in Youforce is aangemaakt, zorgt ONS ervoor dat de VOG
hieraan wordt toegevoegd en het voorgeschoten bedrag wordt uitbetaald met de
eerstvolgende salarisbetaling.

Handleiding aanvraag VOG - voor nieuwe medewerker

Stap 1
Start het formulier “Nieuwe medewerker” op en vul de gevraagde velden in.
Stap 2
Halverwege het formulier kom je bij het onderdeel “Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)”
Selecteer `Ja` in het veld `Moet voor de medewerker een VOG aangevraagd worden` en vul
het privé emailadres van de nieuwe medewerker in

Stap 3
Vul de overige gevraagde velden in en klik onderin beeld op ‘verder’. Je wordt doorgelinkt
naar de pagina “Aanvragen VOG”.

Stap 4
Vul de velden in. Bij ‘Welk screeningsprofiel?” kies je (bijna) altijd voor een algemeen
screeningsprofiel. Alleen als je voor een algemeen screeninsprofiel hebt gekozen, moet je bij
het veld “Welke risicogebieden”, aanvinken welke dit zijn. Vervolgens geef je daaronder bij
“Welke functie aspecten” van de gekozen risicogebieden aan welke aspecten dit zijn. Vul
daarna het emailadres en de naam van de manager in.
Heb je een andere keuze gemaakt bij “Welk screeningsprofiel”? Dan hoef je geen
“Risicogebieden” of “Functie aspecten” aan te vinken en vul je slechts het emailadres en de
naam van de manager in.
Bij vragen kan je contact opnemen met de HRadviseur.

Stap 5
Klik onderin beeld op “verder” en dien het formulier in.

Handleiding aanvraag VOG - voor medewerker die al in dienst is
Stap 1
Ga naar Youforce => Self Service => Overige aanvragen en klik op de tegel “Aanvraag
VOG”

Stap 2
Vul de velden in. Bij ‘Welk screeningsprofiel?” kies je (bijna) altijd voor een algemeen
screeningsprofiel. Alleen als je voor een algemeen screeninsprofiel hebt gekozen, moet je bij
het veld “Welke risicogebieden”, aanvinken welke dit zijn. Vervolgens geef je daaronder bij
“Welke functie aspecten” van de gekozen risicogebieden aan welke aspecten dit zijn. Vul
daarna het emailadres en de naam van de manager in.
Heb je een andere keuze gemaakt bij “Welk screeningsprofiel”? Dan hoef je geen
“Risicogebieden” of “Functie aspecten” aan te vinken en vul je slechts het emailadres en de
naam van de manager in.
Bij vragen kan je contact opnemen met de HRadviseur.

Stap 5
Klik onderin beeld op “verder” en dien het formulier in.

