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Normen en waarden

Normen en waarden
Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en
daarbij met elkaar veel plezier te beleven (Toekomstvisie Scouting Nederland 2025).
Dit dragen we uit binnen verschillende normen en waarden die wij van belang achten voor alle
deelnemers aan de 24e World Scout Jamboree (WSJ). Deze regels gelden niet alleen tijdens de WSJ,
maar ook tijdens alle activiteiten van het Nederlands contingent voorafgaand aan en na afloop van de
WSJ.
‘Unlock a new world’ is het thema van de WSJ.
Voor ons betekent dit grenzen verleggen en uitdagingen aangaan. Een WSJ helpt alle deelnemers
zich te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Natuurlijk helpen we elkaar hierbij.
Samenwerken
Samen gaan we het WSJ-avontuur aan. We ontmoeten nieuwe mensen en leren verschillende
culturen en gebruiken kennen. In buddyparen zorgen we voor elkaar.
Binnen het contingent is plaats voor iedereen en we zorgen dat ons gedrag acceptabel is.
Respect
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. We respecteren elkaar en daarbij hoort geen pestgedrag,
belediging of discriminatie. Ook gedrag dat de sfeer verziekt, kan niet worden geaccepteerd.
Trots
We zijn trots een scout te zijn en deel uit te maken van het Nederlands contingent!
Iedereen mag weten dat jij dit mooie avontuur beleeft en onderdeel van een mooi team bent.
Om het teamgevoel te benadrukken houden we ons aan het kledingvoorschrift.
Communicatie
Praten doen we met elkaar, open en eerlijk. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Het
avontuur delen met de mensen thuis, b.v. op Facebook, is hartstikke leuk! Wanneer er minder leuke
dingen gebeuren bespreken we dit met elkaar en delen we dit niet zelf via social media.
Ongewenst gedrag
Scouting heeft regels rondom ongewenst gedrag, waaronder ook (het vermoeden van) alle vormen
van seksueel misbruik en geweld worden verstaan.
Niet alleen de Scoutingwet geldt voor alle deelnemers, maar ook de wetten van Nederland, de landen
die we bezoeken en de regels van de WSJ. We stelen bijvoorbeeld niet, ook niet om souvenirs te
bemachtigen.
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DE MAATREGELEN
De Amerikaanse wet kent net als de Nederlandse wet maximum- en minimumstraffen. Dat betekent
dat de rechter uiteindelijk bepaalt welke straf je krijgt. Hij mag daarbij niet de maximumstraf
overschrijden. We gaan ervan uit, dat niemand in het strafrechtsysteem terecht komt. Je bent immers
een echte scout.
Toch gelden voor het overtreden van de WSJ-regels ook passende maatregelen. Wanneer er sprake
is van ongewenst gedrag, zoals bedoeld in het protocol van Scouting Nederland, wordt door de
contingentsleiding conform dit protocol gehandeld.
Indien een gedraging zodanig is, dat verwijdering als maatregel wordt overwogen, dan wordt het
voorval direct en zonder verdere tussenkomst van anderen aan de contingentsleiding voorgelegd.
Uiteraard wordt bij een beslissing tot verwijdering de betrokken deelnemer gehoord.
Ook ander fout gedrag kan niet zonder gevolgen blijven. In principe zal de troepstaf, afhankelijk van
het wangedrag, een passende maatregel opleggen. Dat kan een goede waarschuwing zijn, een
uitbrander, een maatregel in de vorm van corvee (klusjes doen) o.i.d. Welke maatregel je opgelegd
krijgt, zal afhangen van het voorval.
Echter onthouding van rust, voeding, slaap of activiteit mag en zal geen maatregel zijn.
Houd je aan deze regels, dan zal je van dit verhaal niets merken en maak je voor jezelf en alle
anderen een geweldige World Scout Jamboree.

VERTROUWENSPERSOON
Er kunnen zich situaties voordoen, die je zou willen bespreken met een vertrouwenspersoon.
Binnen je troep kun je hiervoor bij een van de stafleden terecht. Binnen de het Contingent
Management Team (CMT) hebben de leden van team gezondheid deze rol.
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