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Uw (toekomstige) werk-/opdrachtgever moet voldoen aan de vergewisplicht in het kader van de 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). En hecht veel waarde aan een goede 

screening omwille van toegenomen eisen rondom integriteit, kwaliteit en compliance. Deze 

screening is uitbesteed aan VvAA en CV-OK voert deze uit. CV-OK is gespecialiseerd in het 

screenen van persoonsgebonden gegevens.  

Hieronder leest u wat er van u wordt verwacht om de screening goed uit te voeren.  

Stap 1 - inloggen 

U ontvangt een e-mail met een link waarmee u uw eigen account activeert. Na activatie logt u in. 

Wanneer u inlogt in uw beveiligde omgeving, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de verwerking 

van uw persoons- en andere relevante gegevens. Uw omgeving is een persoonlijke digitale kluis 

waarin de relevante gegevens en documenten die voor de screening nodig zijn, bewaard worden.  

Stap 2 - het in gang zetten van uw screening   

In uw omgeving verstrekt u de juiste, benodigde gegevens voor uw screening. Het verstrekken van de 

gegevens is volledig digitaal en kost u ongeveer 15 minuten. Iedere stap in het proces wordt 

toegelicht. 

 

Toestemming geven 

Om uw gegevens te mogen gebruiken voor de screening, vraagt CV-OK u opnieuw om toestemming. 

Deze toestemming staat los van uw akkoord op de kluisomgeving.  

 

Uw identiteitsbewijs 

Dit wordt geverifieerd om identiteitsfraude te voorkomen. Het gaat hier om uw paspoort of 

identiteitskaart; een rijbewijs volstaat niet. Wanneer u een paspoort hebt, is er een scan nodig van het 

opgeslagen document. Staat het BSN op de achterkant van de houderpagina (harde pagina), dan 

scant u ook de achterkant in. Hebt u een identiteitskaart, scant u altijd zowel de voor- als achterkant 

in. 

 

Opleidingen en diploma’s 

CV-OK verifieert de hoogst genoten en de functiegerelateerde opleiding(en). Het is mogelijk dat uw 

(toekomstige) werk-/opdrachtgever aanvullende eisen stelt voor de verificatie van specifieke 

opleidingen.  

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

U vraagt zelf de VOG aan. CV-OK mag dit niet voor u doen. Dit kan bij het gemeenteloket of online 

met uw DigiD. Wel helpt CV-OK u bij de aanvraag; deze kan op twee manieren plaatsvinden:  

 

In beide gevallen ontvangt u per mail een bericht van CV-OK met de vervolgstappen voor de 

aanvraag. U ontvangt vervolgens de verklaring binnen 5 tot 20 werkdagen thuis, waarna u deze zo 

spoedig mogelijk  uploadt in uw omgeving, zodat de screening kan worden afgerond.  

 
Indienen screening 

Nadat u alle relevante gegevens heeft aangevuld en gevalideerd, dient u de screening in.  

 
Stap 3 - uw screening is in behandeling 

CV-OK neemt uw screening in behandeling zodra u deze hebt ingediend. Mocht er aanvullende 

informatie nodig zijn, ontvangt u hiervan bericht.  
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Stap 4 - afronding van uw screening 

CV-OK rondt uw screening in principe af binnen 5 werkdagen nadat deze in behandeling is genomen. 

De volgende onderdelen kunnen vertragend werken:  

 Het verkrijgen van VOG kan tussen 5 tot 20 werkdagen duren. 

 De verificatie van buitenlandse diploma’s duurt ca. 10-20 werkdagen. 

 De verificatie van werkervaring kan (onverwachte) vertraging opleveren.   

 

Na afronding ontvangen u en uw (toekomstige) werk-/ opdrachtgever bericht en kan uw 

screeningsrapport worden bekeken en gedownload.  

 

Service en bereikbaarheid 

CV-OK* helpt u graag bij uw screening. Voor opmerkingen, vragen en/of ondersteuning kunt u zich 

richten tot het Service Center, per telefoon: 030 699 7060 en/of per mail: 

servicecenter@validatagroup.com  

 
*CV-OK is een label van Validata Group en is VvAA’s vaste screeningspartner.  
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