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Infoblad 5.6
INTERNATIONALE STAF
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Uitwisseling tussen terreinen
- Promotie via de website
- Stafleden uit Afrika
- Buitenlandse stafleden en verzekeringen
- Meer informatie
Een extra dimensie voor het terrein kan de aanwezigheid van internationale kampeerstaf
zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden om internationale staf op je terrein te krijgen.
Uitwisseling tussen terreinen
Je kunt met collegaterreinen afspraken om stafleden uit te wisselen. Je eigen stafleden en
die van een ander terrein maken daarmee een leuke tijd door. Verder kunnen ze leren van
de manier waarop bij andere centra gewerkt wordt. Ontvangen van kampeerstafleden van
buitenlandse terreinen kan een verrijking voor je eigen terrein betekenen. Een aantal
Europese terreinen heeft hiervoor het 'European Scout and Guide centre staff exchange
programme' opgezet. De eisen voor deelname zijn:
• Het programma staat open voor stafleden van Scouting- en
Guidingcentra in Europa;
• Een deelnemend terrein stuurt of ontvangt twee stafleden
voor een periode van minimaal twee weken;
• Het centrum dat een staflid uitzendt, moet een verzoek om
plaatsing doen en goedkeuring geven. Een individueel staflid
kan niet zelf een verzoek om plaatsing doen bij een
ontvangend terrein;
• Het centrum dat een staflid uitzendt, betaalt (een deel van)
de reiskosten van het staflid;
• Het centrum dat een staflid ontvangt, betaalt kost en
inwoning;
• Het staflid zorgt zelf voor zakgeld en eventuele niet gedekte reiskosten;
• Het staflid moet 18 jaar of ouder zijn.
Meer informatie is te vinden op www2.spejdernet.dk/ho/exchange
Promotie via de website
Behalve deelname aan een uitwisselingsprogramma kun je ook
zelf voor promotie van stafmogelijkheden zorgen. Op de eigen
website kun je bijvoorbeeld aangeven dat internationale
stafleden welkom zijn.
Stafleden uit Afrika
Van uitwisselingsprogramma’s maken niet alleen Europese
scouts gebruik. Ook scouts en guides uit andere werelddelen
reageren op de mogelijkheden. Met scouts uit Afrika die als staflid op Europese
kampeerterreinen willen werken, zijn er in Europa slechte ervaringen. Een deel van deze
'scouts' is geen scout en gebruikt Scouting om asiel in Europa te kunnen aanvragen. Op
Europees niveau is daarom, in overleg met de Afrikaanse Regio WOSM, de volgende
procedure afgesproken:
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Alleen aanvragen door scouts, vergezeld van een brief van de Internationaal
commissaris van het eigen land komen voor behandeling in aanmerking.
Via Kandersteg International Scout Centre is te checken of het verstandig is de
betreffende aanvraag in behandeling te nemen.
Laat het bureau van de African Region WOSM, via Kandersteg International Scout
Centre (director@kandersteg.scout.org) weten als een Afrikaanse scout als staflid op
je terrein komt werken. Zij willen op de hoogte zijn van Afrikaanse scouts die in het
buitenland verblijven.

Voor een aantal landen kunnen specifieke bepalingen gelden. Het gaat dan om:
• landen die voorlopig geroyeerd zijn als WOSM-lid door achterstallige betalingen van
hun contributie;
• landen waarmee zoveel negatieve ervaringen zijn dat alleen met grote voorzichtigheid
de aanvragen in behandeling genomen moeten worden. Met de hulp van de African
Region kunnen de aanvragen gecontroleerd worden;
• landen waarvan de organisatie zelf, bijvoorbeeld door een onvoldoende
functionerende landelijke organisatie, een ban op internationale reizen van leden
heeft.
Overleg in alle gevallen met het secretariaat Internationale Zaken
(international@scouting.nl). De medewerkers hebben de laatste informatie over landen
waarvoor specifieke bepalingen gelden en kunnen assisteren. Doe in geen geval
schriftelijke toezeggingen die niet-scouts kunnen misbruiken.
Voor verzoeken om assistentie bij de visumaanvraag heeft Scouting Nederland een
protocol ontwikkeld. Op infoblad 7.4 staat hierover meer informatie.
Buitenlandse staf en verzekeringen
De collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering die Scouting Nederland heeft
afgesloten voor haar leden en hulpkrachten is niet van toepassing op buitenlandse
stafleden. Zij moeten er zelf goed op letten dat ze een aansprakelijkheid- en
ongevallenverzekering hebben afgesloten die ook in Nederland van toepassing is.
Daarnaast is het verstandig als ze beschikken over een reisverzekering. Op infoblad 9.7
staat meer informatie over verzekeringen.
Meer informatie
Uitwisseling van stafleden:
Informatie over stafleden uit Afrika:
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