verslag
Stichting Uitwisseling organiseert AGRO 2004

Gesprekken over
buitenlandse stages
De jaarlijkse conferentie over internationale land- en tuinbouwstages was deze
keer in Nederland. Een verslag van de zaken die werden besproken.

A

llerlei zaken rondom
organiseren van stages op land- en tuinbouwbedrijven wereldwijd. Dat werd
besproken tijdens de conferentie
AGRO 2004. 87 deelnemers uit 29 landen waren van 15 tot en met 18 oktober in Hoofddorp.
De organisatie was deze keer in handen van Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland, in
samenwerking met partnerorganisaties uit Oostenrijk en Duitsland. Het
was de eerste keer in haar 55-jarige
bestaan dat de Stichting Uitwisseling
de conferentie organiseerde.
Doel van jaarlijkse conferenties over
land- en tuinbouwstages zoals deze is
de samenwerking tussen de verschillende uitwisselingsorganisaties bevorderen. Er waren organisaties bij die
zowel stagiairs zenden als ontvangen,
terwijl andere in een van beide takken
actief zijn.

Persoonlijk
Bij het goed regelen van een internationale stageplaats komt heel wat kijken; vanaf het werven van een stageplek tot het moment dat de stagiair er
kan beginnen zijn er heel wat zaken af
te handelen, voor alle betrokkenen.
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Doel van de conferentie was ook
zoveel mogelijk situaties te bespreken
om samenwerking te verbeteren.
Naast de sessies en workshops in het
hotel trok de groep er op uit. Er werd
een bezoek gebracht aan twee bedrijven waar buitenlandse stagiaires te
werk zijn gesteld en aan de bloemenveiling in Aalsmeer.
Bovendien was er in die drie conferentiedagen veel tijd voor onderling contact. Partners konden evalueren hoe
de samenwerking het afgelopen jaar is
gegaan en ze konden nieuwe contacten leggen. De deelnemers vinden het
een belangrijk pluspunt om toch eens
per jaar zoveel partners uit verschillende landen bij elkaar te treffen. Je
kunt ook niet alles via telefoon en email regelen; een persoonlijk gesprek
is soms noodzakelijk.

Promotie
Ate Oostra, directeur-generaal van het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, opende de conferentie. Hij sprak onder meer over de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in Europa en het belang van
buitenlandse stages.
Vervolgens werden de deelnemers
over werkgroepen verdeeld. Thema’s
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voor deze werkgroepen waren gerelateerd aan marketing en promotie. Het
ging bijvoorbeeld over de (verbredende) beroepenmarkt, over marketingstrategieën en –gereedschappen,
promotiemateriaal en persberichten.
De veranderingen in de curricula van
de agrarische opleidingen in Nederland en het buitenland vragen om een
andere benadering van dit werk. Als je
alleen stages organiseert in de productiesector, kun je lang niet alle studenten aan een geschikte plek in het buitenland helpen. Maar wanneer je weet
wat hun wensen en eisen zijn, kun je
je wervingsbeleid van stageplaatsen
bijstellen. Doel van de werkgroep over
target markets was de deelnemers ervaringen hiermee te laten uitwisselen en
bewustzijn te vergroten over een zich
verbredende beroepenmarkt.
Een andere werkgroep ging over inzet
van marketingstrategieën en –gereedschappen. Daarmee zou je het werk
effectiever kunnen maken. Sommige
organisaties doen dit al bewust,
andere onbewust en de rest heeft er
nog nooit iets aan gedaan. Doel van de
werkgroep was ook hierover bewustwording te verkrijgen.
Er was verder een tafel ingericht
waarop een aantal organisaties hun
promotiemateriaal presenteerden. In
de werkgroep promotion material werd

f oto: c i n d y h i j i n k , st i c h t i n g u i t w i s s e l i n g

˚ Stagebieder op een orchideeënkwekerij – hij heeft een
Japanse stagiair – vertelt het internationaal gezelschap
over zijn begeleiding

aandacht besteed aan deze voorbeelden. Hoe zien ze eruit? Wat zijn de
kosten? Bereik je hiermee je doelgroep
en hoe kun je dit vertalen naar je
eigen situatie?

Werkvergunning
De volgende ochtend, zondag, werd
gediscussieerd over de praktijk van
het werk aan de hand van de binnen

Stichting Uitwisseling
Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland is in 1949 opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam een uitwisseling met Denemarken en Frankrijk
op gang. In 1948 werd besloten de losse contacten
vorm te geven in een stichting.
Deze stichting houdt zich sindsdien bezig met de uitwisseling van jonge boeren en tuinders en scholieren
in de land- en tuinbouw. De gedachte is dat internationale uitwisseling een belangrijke stimulans is voor de
oriëntatie, het ondernemerschap en de persoonlijkheidsontwikkeling van jonge boeren en tuinders. Bijzonder is ook dat uitwisseling niet alleen op de praktijk
is gericht. Ook de sociale kant speelt mee, de situatie in
een gastbedrijf.
Met de veranderingen op het Nederlandse platteland
verruimt de taak van de boer als voedselproducent en
grondstoffenleverancier zich. Hij wordt ook dienstverlener op het gebied van landschapsverzorging en recreatie. En bij studenten ontstaat behoefte aan stagemogelijkheden in deze richting.

dit internationale netwerk opgestelde
‘principles and criteria’. Hoe kunnen de
theoretische regels in de praktijk worden gebruikt? En verder waren er
workshops over taalvoorbereiding van
studenten, screening en selectie, applicatieformulieren en de informatie
vooraf. In de middag werden er brainstormsessies gehouden aan de hand
van het thema ‘New markets for agricultural exchange organizations’.
Op maandag was er nog een sessie over
de gewijzigde procedures voor visa’s en
werkvergunningen in Australië, het
Verenigd Koninkrijk en de VS. De
meeste wijzigingen zijn doorgevoerd
naar aanleiding van de aanslagen in de
Verenigde Staten op 11 september en
hebben grote gevolgen voor de mobiliteit van studenten en voor de uitwisselingsprogramma’s. Zonder werkvergunning naar het buitenland gaan
brengt grote risico’s met zich mee.
‘s Middags ten slotte, gaf Mario Huber
uit Argentinië een presentatie over de
conferentie die zijn instelling in 2005
zal organiseren. Œ
Marlous Mens
Marlous Mens is directeur van de
Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
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