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 Gedragscode buitenlandse werkreizen 

Versie: 12 2022 

 
Inleiding: 
Deze gedragscode is bestemd voor werkbezoekers van of namens RSV’s | Verre Naasten , hierna te noemen: 
de bezoeker.  

In principe nemen de bezoekers geen derden mee tijdens de werkreis. Wanneer er toch iemand bij de reis wil 

aanhaken, denk aan familielid of partner, dan kan dit alleen in overleg met de leidinggevende/opdrachtgever 

van de reiziger. Ook derden dienen zich dan aan deze gedragscode te conformeren.  

In deze gedragscode worden onderwerpen behandeld die normaliter niet in de arbeidsovereenkomst, de 

werkreisinstructie, de taakomschrijving of het wetboek van strafrecht staan. De bedoeling is dat met het lezen 

van deze gedragscode de werkbezoeker zich bewust is van het gedrag dat verwacht wordt en van alle 

aspecten/effecten die (ook onbewust) ongewenst gedrag kan hebben. De bezoeker vertegenwoordigt RSV | 

Verre Naasten. Als ambassadeur is het van het grootste belang dat de bezoeker zich correct en volgens 

geldende normen en beleid gedraagt.  

Onderstaande lijst met aandachtspunten (alfabetische volgorde) wil een hulpmiddel zijn bij het in praktijk 

brengen van de gewenste levensstijl en omgangsvormen. 

Accommodatie:  

Indien mogelijk gebruik maken van homestays (in overleg met de partnerorganisatie; ook aandacht voor evt. 

vergoeding hiervoor). 

Uitgangspunt voor verblijf in hotel of guesthouse is een sobere accommodatie, maar met voldoende veiligheid 

en bescherming voor gezondheid (denk aan voedsel; rust/geluid en ligging). De bezoeker dient zich na 

aankomst te oriënteren op vluchtwegen in geval van calamiteiten/brand. 

Alcohol en tabaksgebruik:  

In veel landen wordt het in de plaatselijke kerk waar we mee samenwerken niet getolereerd om alcohol te 

nuttigen of te roken. Drink geen alcohol en rook niet in het openbaar of met mensen van de 

partnerorganisatie. Indien het wel geaccepteerd is, of in de privé-situatie, dan dient de bezoeker zich te 

beheersen en te beperken.  

Bagage:  

Ga niet in op verzoek van onbekenden om goederen mee te nemen. De bezoeker neemt nooit pakjes aan om 

voor anderen mee te nemen (van en naar Nederland), zonder dat hij heeft gezien wat er in zit. Hoe vertrouwd 

de gever ook is, leg uit, dat er inzicht moet zijn in wat de bezoeker zelf in de persoonlijke spullen vervoert. Bij 

controles moet de bezoeker de koffers zonder meer kunnen openen en de inhoud kennen om problemen te 

vermijden.  

Cadeaus:  

Cadeaus, ontvangen in het kader van het bezoek (ook indien functie gerelateerd), worden gemeld aan de 

leidinggevende en/of /contactpersoon voor de betreffende reis en er wordt in overleg een bestemming voor 

gezocht. 

Met het zelf geven van cadeaus dient eveneens zorgvuldig te worden omgegaan. Persoonlijke cadeaus voor 

directe contactpersonen / gastadressen moeten echt kleinigheden zijn, om de relatie zuiver te houden en om 

elke zweem van ‘smeerolie’ te vermijden. Kies anders voor het uiten van je waardering voor de gastvrije 

ontvangst voor het overhandigen, van een algemene (bestemde) gift voor de contactpersonen/gastadressen 

voor lokale activiteiten, na overleg met de overige bezoekers en/of een contactpersoon van de 

partnerorganisatie. 
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Contact houden:  

Vergeet niet dat het contact / de ontmoeting plaats heeft in het kader van het werk. In veel culturen worden 

privézaken sowieso niet losgezien van de functie waarin de bezoeker werkt of een bezoek aflegt. Wees 

terughoudend met het onderhouden van privécontacten na het bezoek en vermijd ontwikkelingen in de 

onderlinge relatie met mensen, die mogelijk verstorend werken in de lokale verhoudingen en 

omstandigheden.  

Beperk contact houden in de privé sfeer voor en na het bezoek tot het uitwisselen van groeten en algemene 

zaken in persoonlijk leven en leefomstandigheden.  

Wees alert bij het gebruik van social media op de risico’s door verschil in omgangsvormen, interpretatie etc. 

Zie ook bij ‘omgangvormen’ en ‘politiek’ en in het communicatieprotocol. 

De bezoeker dient tijdens het bezoek en voor- en achteraf niet in te gaan op vragen om advies of financiële 

steun, voor zover die vallen buiten het bestaande programma dat met de partner is afgesproken en buiten de 

agenda van het werkbezoek. In voorkomende gevallen verwijst de bezoeker naar bestaande structuren en 

afgesproken procedures. Indien het de bezoeker wenselijk lijkt zakelijke relaties aan te gaan of diensten af te 

spreken, die buiten het kader van de partnerrelatie vallen, kan dat alleen na toestemming 

leidinggevende/opdrachtgever van de reis.  

Corruptie:  

In veel landen waar RSV | Verre Naasten  werkt is corruptie wijd verbreid. Uitgangspunt is dat daar niet aan 

meegedaan wordt. De bezoeker dient in werk en privé zoveel mogelijk de nationale wetten na te leven en alle 

documenten en papieren op orde te hebben, ook als dit extra geld kost. Daarmee wordt al veel corruptie 

voorkomen. De bezoeker probeert voor grotere uitgaven altijd een bon te verkrijgen ook als dit meer geld of 

tijd kost. 

Soms is het niet te voorkomen dat de bezoeker pragmatisch met het betalen van wat geld (of goederen) 

omgaat om zaken te realiseren, maar dan heeft het meer het karakter van een fooi. Uitzondering op 

voorgaande richtlijn is een situatie waarbij er dreiging is voor de veiligheid of gezondheid. 

Bij het voorgaande dient de bezoeker wel te bedenken dat in veel van de werkgebieden de 

overheidsfunctionarissen vaak geen of weinig vergoeding (salaris) krijgen voor verrichte arbeid. 

Fondsenwerving:  

De bezoeker kan bij een werkbezoek in aanraking komen met situaties, waarin hij graag zou willen helpen. De 

regel is dat de bezoeker geen privé acties opzet, ontwikkelt, etc. op het gebied van mission en 

ontwikkelingswerk gericht op het buitenland, anders dan met schriftelijke toestemming van RSV | Verre 

Naasten. 

Uitgangspunt is altijd dat de bezoeker niet persoonlijk geeft, dan houdt hij de relatie zuiver. 

Fototoestel, videocamera, geluidopname apparatuur:  

Hou je aan de lokale regels. Wees bij gebruik van apparatuur (beeld, geluid) bedacht op weerstand of 

interpretatie door militair/politie als vijandig; of verboden (met name op vliegvelden, bij grenzen, strategisch 

gelegen bruggen etc.). Vraag zo veel mogelijk toestemming van betrokkenen, wanneer je beeldmateriaal van 

personen maakt. In beeld en tekst zal de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit van alle 

betrokkenen worden gerespecteerd.  

 

Kleding:  

Uitgangspunt is dat kleding moet passen in de lokale context, en binnen het bezoekkader (niet als toerist). Bij 



3 
 

twijfel kan de bezoeker iemand van gastgezin/partnerorganisatie om advies vragen. De kleding van de 

bezoeker dient te passen bij wat er lokaal van christenen wordt verwacht. Naar officiële gelegenheden wordt 

ook officiële kleding gedragen. 

 

Omgangsvormen:  

Uitgangspunt is dat de bezoeker zich in de omgang gedraagt met respect voor/passend bij de lokale cultuur, 

denk aan man/vrouw, oud/jong, hiërarchische posities, (in)direct spreken. Richten naar de omgeving en/of 

iemand van gastgezin/partnerorganisatie ernaar vragen. In andere culturen is wat geaccepteerd wordt op het 

vlak van met elkaar omgaan (o.a. als man en vrouw (ook als stel)) vaak heel anders dan in Nederland (elkaar 

aanraken, omarmen, hand in hand lopen, elkaar in de ogen kijken). Houdt daar rekening mee. De bezoeker 

dient zich bewust te zijn van het feit dat gebaren in verschillende contexten verschillende interpretaties 

kunnen hebben (waardoor hij dus ongewild beledigend kan zijn geweest).  Gedrag buitenshuis dient 

aangepast te zijn aan wat lokaal geaccepteerd is, met in acht neming van de Bijbelse regels.  

In geval bezoekers met meerdere Nederlanders reizen, dient vermeden te worden dat zij in lokaal gezelschap 

onderling Nederlands praten, maar zo veel mogelijk de gezamenlijke taal gebruikt te worden of te vertalen. 

Zorg eventueel voor momenten om als groep bij te praten. Geef helder aan wanneer je tijdens overleggen 

tussentijds even ruggenspraak wilt houden in het Nederlands. 

Politiek:  

Wees terughoudend met het naar buiten brengen van een politieke mening over het gastland of issues die in 

de regio of in je partnerorganisatie spelen. Niet alleen publiek, maar ook in alle andere gevallen. Hou jezelf 

‘low profile’ en breng jezelf of je gastorganisatie niet in verlegenheid. Wees je ervan bewust dat je te weinig 

van de ins en outs weet (zowel qua inhoud als sfeer hoe er mee omgegaan wordt). 

Steekpenningen:  

Het aannemen van steekpenningen (materieel of immaterieel) is verboden. Je dient er bedacht op te zijn dat 

de grens tussen het ontvangen van een aardig cadeautje en het aannemen van steekpenningen, niet strak is te 

trekken. Zie ook bij cadeaus.  

Veiligheid op reis:  

De bezoekers gedraagt zich ‘low profile’; Geen dure, opvallende kleding, sieraden en/of apparatuur. De 

nieuwsgierigheid bedwingen, opstootjes vermijden. Respecteer de autoriteiten en onderga geduldig de 

administratieve rompslomp. Reis zoveel mogelijk met mensen van de partnerorganisatie. Voor vrouwen geldt: 

ga er niet alleen op uit en zeker niet in schemer of donker. Voor een aantal reisbestemmingen geldt dit ook 

voor mannen. 

Een bezoeker dient onderweg en in openbare gelegenheden bedacht te zijn op afleidingsmanoeuvres (maken 

van herrie, iemand die tegen de reiziger aanbotst, buiten of bij het raam van een bus aandacht trekt of wat wil 

verkopen etc.), met de bedoeling dat de reiziger ondertussen bestolen wordt.  

Verkeer en Vervoer:  

Uitgangspunt bij gebruik van vervoersmiddelen is een balans in aanpassen lokale context, veiligheid en tijd.  

Alleen zelf rijden als de bezoeker daarvoor de benodigde documenten in orde heeft en de lokale 

verkeersomstandigheden, regels en gebruiken kent. Wees bij onverhoopte aanrijding/ongeluk alert op 

misbruik van je buitenlander/onbekend zijn (woede, schuld in schoenen schuiven of aanbieden het voor je ‘te 

regelen’ om geld te kunnen maken). 


