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VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Wij vinden het fantastisch dat vrijwilligers zich inzetten voor het werk van SailWise. Dankzij vele
honderden vrijwilligers blijft watersport toegankelijk voor mensen met een beperking en kunnen
wij honderden mensen per jaar laten genieten van een uitdagende en onbezorgde watersportvakantie. Die waardering willen wij niet alleen namens SailWise uitspreken, maar ook namens onze
gasten. Uit de jaarlijkse enquête onder onze deelnemers blijkt steeds weer hoe ze het werk van
onze vrijwilligers waarderen.
Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De veiligheid en bejegening van onze gasten heeft voor ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt
niet alleen op het water, maar ook in de sociale omgang. Daar hechten wij grote waarde aan. Om
die reden vragen wij van iedere vrijwilliger de zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving; in dit geval
voor vrijwilligerswerk bij SailWise. Aan de VOG zijn geen kosten verbonden. Ook aan alle medewerkers van SailWise en de leden van de Raad van Toezicht wordt om een VOG gevraagd.
Het waarom van een VOG
Met het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers en medewerkers laten we aan de buitenwereld en aan onze gasten zien, dat wij er alles aan doen om die veiligheid en bejegening te bieden die wij voor onze gasten belangrijk vinden. Een VOG is geen garantie dat er niets kan gebeuren, maar SailWise laat wèl zien dat zoveel als mogelijk maatregelen zijn genomen om eventuele
incidenten te voorkomen.
Het opvragen van een VOG past bovendien in het beleid van de NOV; Nederlandse Organisatie
Vrijwilligerswerk, waarvan SailWise lid is en sinds 2014 de kwaliteitsonderscheiding: “Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD” in bezit heeft. De NOV werkt aan de verdere professionalisering van het
vrijwilligerswerk in Nederland; het opvragen van een VOG, maakt hier onderdeel van uit.
Let op:
Vóórdat je als vrijwilliger aan de slag gaat, dienen wij in het bezit te zijn van jouw VOG.
Hoe werkt de aanvraag?
1. SailWise bereidt de (digitale) aanvraag voor: voorletters, achternaam, geboortedatum en emailadres van de vrijwilliger wordt ingevuld, evenals de reden van het aanvragen van de VOG, de
zogenaamde screeningsprofielen 84 en 85 (belast zijn met zorg voor minderjarigen en mensen
met een (verstandelijke) beperking). Als vrijwilliger ontvang je een email met het verzoek tot
bevestigen van de elektronische aanvraag voor een VOG. Met je DigiD log je in, check je je
gegevens en bevestig je de aanvraag. De VOG wordt door de Dienst Justitie verwerkt en zal
binnen 1,5 tot 3 weken per post naar je worden opgestuurd.
2. Wanneer de VOG op je deurmat is gevallen, stuur je het originele document (nadat je eventueel een kopie hebt gemaakt voor eigen gebruik) door naar SailWise, Postbus 157, 1600 AD
Enkhuizen. Het originele document hoort bij SailWise binnen te zijn vóórdat je als vrijwilliger bij
ons aan de slag gaat.
3. Een VOG is 3 jaar geldig.
NB Mocht je al een VOG hebben een gevraagd voor een andere organisatie, dan geldt deze niet
voor SailWise. Een VOG is organisatie gebonden.
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