Evaluatie Dabar 2017 – Aandachtspunten
Afgelopen zomer hebben zo’n 400 jongeren zich ingezet voor het Dabarwerk op de camping.
Daarnaast waren meer dan 20 campingpastors betrokken op zo’n 10 verschillende
campings. Al dit werk werd ondersteund door plaatselijke Dabarcommissies.
Na afloop hebben we jongeren, campingpastors en plaatselijke commissies gevraagd om
een enquête of evaluatie in te vullen. Hier zijn een aantal actiepunten uit voort gekomen
waar we komend jaar mee aan de slag gaan. Deze worden aangevuld door enkele
beleidsontwikkelingen bij de IZB. Een samenvatting van de aandachtspunten voor 2018 is
hieronder te lezen.

Werving teamleden en campingpastors




Er komen diverse wijzigingen in de presentatie van het werk van Dabar en de
werving van jongeren voor volgend jaar.
Er wordt een nieuwe huisstijl ontwikkeld waarbij de diversiteit van Dabar meer
zichtbaar wordt. Er komt een nieuwe IZB-website, waar het Dabarwerk een eigen
plek krijgt (en de oude website vervalt). En daarnaast zullen we Dabar meer bekend
maken via jeugdverenigingen en social media.
Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en ondertekenen van een
gedragscode zal voortgezet worden.
Afgelopen jaar zijn we in het kader van Veilig Jeugdwerk hiermee gestart. De
ervaringen hiermee zijn positief. Wel zal de werkwijze iets aangepast worden, om
ervoor te zorgen dat de documenten eerder retour ontvangen worden.

Toerusting teamleden / teamleiders








In het toerustingsprogramma zal extra aandacht besteed worden aan diverse
manieren waarop je het geloof kunt delen met campinggasten.
Jongeren geven aan graag meer toerusting te willen ontvangen m.b.t. het in contact
komen met campinggasten en gesprekken voeren. Daar zal aandacht voor zijn, maar
daarnaast kijken we ook naar andere manieren om het geloof zichtbaar te maken.
Voor jongeren die voor het eerst Dabar doen, zal er extra toerusting zijn op
twee belangrijke onderdelen van Dabar: kinder- en tienerwerk.
Het kinder- en tienerwerk zijn belangrijke onderdelen bij Dabar, waarbij ook ruimte is
om het geloof in woorden te delen. We vinden het van belang dat de kwaliteit van
deze activiteiten goed is en zullen er daarom op inzetten dat de basics van deze
activiteiten bekend zijn bij alle jongeren.
Aandacht voor specifieke situaties die op de camping spelen.
Er werden in de evaluatie diverse situaties genoemd, waarbij jongeren zich afvroegen
hoe ze hier goed mee om konden gaan (o.a. pesten, conflicten, grof taalgebruik,
campingcultuur). Dit zal verwerkt worden in het nieuwe toerustingsprogramma.
Blijvende aandacht voor toerusting in nazorg voor campinggasten.
Afgelopen jaar hebben we diverse materialen ontwikkeld rondom het thema ‘Nazorg
voor campinggasten’. Bijna de helft van de jongeren en ruim 70% van de
campingpastors heeft na afloop aangegeven te weten hoe te handelen in
nazorgsituaties. Vooral bij de jongeren zijn de materialen rondom nazorg nog niet
allemaal bekend. Daarom zullen we hier komend jaar aandacht aan besteden.

Campingpastoraat




Voldoende tijd inplannen voor een bezoek vanuit landelijk Dabar aan de
campingpastor.
Met name bij een bezoek van de Dabarcaravan, was er dit jaar soms minder ruimte
voor een uitgebreid gesprek met de campingpastor. Ook was er niet altijd een goede
bezoekafspraak gemaakt. Een aandachtspunt in de instructie naar de
bezoekvrijwilligers.
Diverse onderwerpen die in de evaluatie genoemd worden, zullen terug komen
in de toerusting voor campingpastors volgend jaar.
Een aantal onderwerpen die genoemd werden:
o Balans vinden hoe je de tijd op de camping kunt besteden
o Contact zoeken met je doelgroep en nog meer onderdeel worden van het
campingleven.
o Campinggasten meer betrekken bij activiteiten die je als campingpastor kunt
organiseren (natuurlijk contact).

Plaatselijke commissies



De evaluatiepunten van jongeren & campingpastors m.b.t. een specifieke
camping / plaatselijke commissie zijn inmiddels via de commissiebrief van
september terug gekoppeld aan plaatselijke commissies.
In de contacten met de plaatselijke commissies zal er komend jaar gesproken
worden over de verwachtingen van plaatselijke commissies t.o.v. de IZB.
Mogelijk zal er ook aandacht zijn voor de taakverdeling binnen plaatselijke
commissies. Via de commissiebrief zal hier nog verder over gecommuniceerd
worden.

Materialen
Kinderwerk
 Het nieuwe kinderwerkmateriaal, waarbij samen gewerkt wordt met stichting
Timotheüs, is goed ontvangen. Er is dan ook besloten om dit materiaal ook
volgend jaar te gebruiken.
 Extra aandacht voor het vertellen van de bijbelverhalen.
Er werden diverse feedbackpunten genoemd over de bijbelverhalen: groot verschil in
de lengte van de verhalen, de verhalen mogen boeiender verteld worden en de
vertaling naar de missionaire context kan beter. Deze punten nemen we mee in de
ontwikkeling van nieuwe mappen.
 Bij de knutsels en spellen zal een tijdsindicatie gegeven worden, zodat
ingeschat kan worden welke onderdelen geschikt zijn voor de kinderclub op
jouw camping.
Tienerwerk
 Rock Solid / Solid Friends: De feedback die over deze materialen gegeven is,
wordt meegenomen in de evaluatie met Youth for Christ.
Wij zijn in gesprek met YfC om te kijken of er een diverser aanbod kan komen in de
programma’s, zodat elk team / camping zelf kan kijken welke programma’s het beste
bij de tieners op de camping past. Er wordt hierbij gedacht aan o.a. Rock Sport
(sportprogramma’s met aanknoppingspunten voor gesprek) en Rock Steady (meer
verdieping in geloof).

Overig
 Er wordt een korte brochure voor teamleiders ontwikkeld met basisinformatie
over teamleiderschap en praktische tips in de voorbereidingen en aansturen
van het team.
 Afgelopen jaar zijn er aanvullende bijbelstudievragen voor campingpastors
ontwikkeld. Dit materiaal zal volgend jaar niet meer aangeboden worden.
Dit materiaal is relatief weinig gebruikt en de ervaringen hiermee waren wisselend.
 Er is dit jaar een kalender gemaakt om je voor te kunnen bereiden op het
Dabarwerk voor de zomer. We onderzoeken of we volgend jaar op een andere
wijze handreikingen kunnen bieden ter voorbereiding op de zomer.
Voor vragen over bovenstaande aandachtspunten kan contact opgenomen worden met
landelijk Dabar, dabar@izb.nl / 030-4611949

