
VOG Matrix NHV per 1-5-2021

VOG Categorien

Bestuur Hieronder vallen: Alle Managers, Bestuurs en Directie leden van een vereniging.

Personeel Hieronder vallen: alle in dienst zijnde personeelsleden.

Official Hieronder vallen: Scheidsrechters,Rapporteurs, Waarnemers, Wedstrijdsecretaris, Tijdwaarnemer

Trainer Hieronder vallen: zowel de breedtesport als de wedstrijdsport trainers en trainersstaf.

Vrijwilliger * Hieronder vallen: alle vrijwillige (club) functies, werkgroepen, commissies, docenten.

* In te vullen naar behoefte (maatwerk voor functies zoals b.v. FinCom optie 21/22 en penningmeester)

Functie gebied

11 12 13 21 22 36 41 43 61 63 71 84 85

Bestuur x x x x x x x x x x

Personeel x x x x x x x x x

Official x x x x x x x

Trainer x x x x x x x

Vrijwilliger x x (x) x x x x x Per functie de functie aspecten kiezen

Matrix Functie Aspecten

Informatie

11

12

13

15

Geld

21

22

Goederen

36

37

38

Diensten

41

43

Zakelijke transacties

53

Proces

61

62

63

Aansturen Organisatie

71

Personen

84

85

86

Functieaspecten

(Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen.

Belast zijn met zorg voor minderjarigen.

Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende)personen, zoals ouderen en gehandicapten.

(Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport binnen een bedrijf.

Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie) machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen.

Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen

Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan

Kennisdragen van veiligheidssystemen, controle mechanismen en verificatie processen

Burgerluchtvaart

Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

Budgetbevoegdheid hebben

Het beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

Het bewaken van productie processen

Het beschikken over goederen

Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. die bij oneigenlijk gebruik een risico vormen voor mensen (en dier).

Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud etc.)

Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving.

Kinderopvang.


