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Veenendaal, 3 april 2019

Geachte kerkenraden en colleges van kerkvoogden,
Door diverse gemeenten is aan het kerkelijk bureau de vraag voorgelegd of het mogelijk is om
verklaringen omtrent gedrag (VOG) aan te vragen en andere mogelijkheden van screening toe te
passen voor kerkelijk werkers, kerkelijk functionarissen, ambtsdragers en vrijwilligers. Verschillende
gemeenten geven hier op eigen gelegenheid inmiddels vorm aan.
Om aan de vraag tegemoet te komen en het gebruik van screeningsmogelijkheden zorgvuldig vorm te
geven, wordt u door het kerkelijk bureau de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van Valicare.
Deze digitale tool, die te vinden is op https://hhk.valicare.nl/, biedt de mogelijkheid om voor
verschillende functies binnen de kerkelijke gemeente een specifieke screening te doen. Dit betekent dat
niet alleen een VOG aangevraagd kan worden, maar ook een BKR- toetsing, of controle van de
geldigheid van een BHV-certificaat. Valicare wordt beheerd door een gespecialiseerd bedrijf en voldoet
aan alle juridische eisen die aan screening worden gesteld. De tool is daarmee ook AVG-proof.
Screening en toetsing via Valicare is geen kerkordelijke verplichting. Valicare is slechts een
ondersteunende dienst. Elke gemeente zal zelf moeten overwegen of zij van deze screeningstool
gebruik willen maken. Met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen adviseren wij u echter wel
om minimaal een VOG aan te vragen voor hen die onder uw verantwoordelijkheid actief zijn in uw
gemeente.
Enige tijd na het ontvangen van deze brief zullen de secretarissen van de colleges van kerkvoogden
gekoppeld worden als beheerder aan Valicare. Hierover zult u van Valicare een e-mail met
inloggegevens en verdere informatie ontvangen. Onderling kunt u er overigens voor kiezen om iemand
anders als beheerder aan te stellen. Wij adviseren u echter om deze beheerstaak tot de
verantwoordelijkheid van een kerkvoogd of een kerkenraadslid te laten behoren. Tevens adviseren we
u zorgvuldig vast te leggen voor welke functie en op welk moment een screening nodig is en hoe u
omgaat met de uitkomst van de screening of het weigeren aan de medewerking ervan.
N.b. mocht er voor gekozen worden om geen gebruik te maken van Valicare, dan hoeft u met het
bericht van Valicare niets te doen.
De beheerder kan vervolgens een screening laten plaatsvinden. Hij voert de gegevens in het systeem
in, waarna via een e-mailbericht de betrokkene gevraagd wordt mee te werken aan de screening.
Zonder medewerking en toestemming van betrokkene vindt de screening niet plaats. Het voert te ver

om in deze brief de technische werkwijze verder uit te leggen. U kunt deze informatie in de bijgevoegde
handleiding lezen.
Er zijn voor de gemeente geen vaste kosten aan deze applicatie verbonden. Wel wordt per aanvraag
een bedrag in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag verschilt per screening.
Voor vragen met betrekking tot de (technische) werking en uitvoering van Valicare, kunt u rechtstreeks
met Valicare contact opnemen.
Contactpersoon: Stephanie Eikhoudt, 070-2044071, stephanie@valicare.nl
Mocht u naar aanleiding van deze brief en/of in algemene zin vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met het kerkelijk bureau (screening@hhk.nl of 0318-505541). Wij hopen dat deze
screeningstool dienstbaar mag zijn aan een veilige kerkelijke omgeving.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
namens het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk

dhr. J. ten Klooster
directeur

Bijlage: Handleiding Valicare

