Over Wilbert de jong

ADVIESBURO KERKEN DE JONG
mr. drs. Wilbert de Jong

Wilbert de Jong heeft opleidingen gevolgd in
economie, business administration, rechten en
bestuurskunde. Daarnaast heeft hij beroepsopleidingen gedaan in assurantiën (gevolmachtigd
agent) en mediation. In het bedrijfsleven was hij
actief in commerciële handel en als verzekeraar.
Verder heeft hij meer dan 25 jaar ervaring in
bovenplaatselijk kerkenwerk binnen de Protestantse Kerk. Onder andere was Wilbert de Jong
mr. drs. Wilbert de Jong
zes jaar voorzitter van een classis en vele jaren
lid van een regionaal college voor het opzicht.
Recent was hij voorzitter van een classicaal
college voor de visitatie. Als visitator heeft hij meer dan 35 (buitengewone) visitaties
en adviseringen gedaan. Op dit moment is Wilbert de Jong binnen de kerk niet
ambtelijke verbonden.
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In bestuurlijke zin heeft hij veel ervaring opgedaan in de politiek als gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten. Ook was hij lange tijd als toezichthouder
en bestuurder actief in de sector Zorg en Verpleging, het bibliotheekwezen en
andere culturele instellingen. Op dit moment behartigt hij als bestuurslid van
een succesvolle instelling voor maatschappelijk werk de relatie met subsidieverlenende gemeenten.
Door de combinatie van zakelijk inzicht en ervaring is hij in staat met doortastendheid en gepaste distantie een bijdrage te leveren aan de voortgang en
ontwikkeling van een kerkgenootschap, zowel binnen als buiten de Protestantse
Kerk. Vanzelfsprekend is die inzet ook mogelijk in andere maatschappelijke
sectoren waarin hij ervaring heeft.
Op 1 maart 2019 is Wilbert de Jong gestart onder de naam Adviesburo Kerken
De Jong. In het kader van transparantie zijn deze werkzaamheden niet te combineren met het lidmaatschap van kerkelijke organen. Op die manier wordt
belangenverstrengeling voorkomen en is zijn inzet gericht op de belangen van
een opdrachtgever.
Meer informatie over Wilbert de Jong treft u op
https://www.linkedin.com/in/wilbertdejongmediation/
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Adviesburo Kerken De Jong

Meer in het algemeen:

AKDJ is vooral gericht op het begeleiden van kerkelijke gemeenten. Veel situaties
vragen om een brede blik en het hanteren van verschillende invalshoeken.

Een kerkenraad, gemeente of parochie, heeft een visie op de toekomst, zelfstandig
tot verdere bloei komen of juist met vereniging van krachten met een andere
kerkgemeenschap een plaats in de wereld innemend. Dat vraagt om gepaste
acties. Tegelijkertijd kan er onzekerheid zijn over hoe dit praktisch handen en
voeten te geven. Wat is verstandig? Hoe wordt de gemeente bij veranderingen
betrokken? AKDJ kan een gemeente daarin meenemen en reflectie bieden.

Betrokkenheid ontstaat als mensen in de gemeente mogelijkheden en ruimte
gaan onderkennen en ervaren. Enthousiasme voor de kerk als uitdrukking van
wat mensen ten diepste beweegt. De creativiteit van AKDJ voorziet in de beste
condities om samen gemeente te zijn. Processen rondom een gebouw en financiën,
de (kerk-)juridische inpassing, ook rondom fusie en splitsing, relaties met de
burgerlijke overheid worden getransformeerd naar daadwerkelijke begeleiding
en ondersteuning voor het functioneren van de gemeente.
U mag deskundigheid en voortvarendheid verwachten. Dat wordt dan altijd wel
binnen de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente ingevuld. Als het toch
beter lijkt taken te mandateren, dan wordt daar gewoon een goede afspraak
over gemaakt.
Kerkordelijk is heel veel mogelijk. Binnen dat kader kunnen oplossingen worden
gevonden, ook voor zaken die al te lange tijd teveel energie slurpen. Dat is vooral ook praktisch want regels zijn er om te helpen, niet om te plagen, maar om
Egyptische plagen te voorkomen.

Diensten

Hoe kan AKDJ voor u van betekenis zijn?

Vanwege de werkzaamheden in de kerkvisitatie is Wilbert de Jong zeer ervaren
in het bemiddelen in situaties waarin het lijkt te schuren tussen verschillende
colleges binnen een gemeente, tussen vrijwilligers en professionals, die daarmee
zijn verbonden. Betrokkenen worden begeleid om gezamenlijk tot een inspanning
gericht op de toekomst te komen.
Financiële en facilitaire zaken, zoals een kerkgebouw, zijn nodig maar kunnen
ook een bron van spanning zijn. Met een goede analyse kunnen de dingen helder
worden gemaakt. AKDJ kan daarin voorzien. Administratieve zaken kunnen uit
handen worden gegeven, subsidies kunnen worden aangevraagd, kerkordelijke
inkadering en algemeen juridische begeleiding kan rust en vertrouwen in de
toekomst creëren. Zodat er ruimte ontstaat voor waar het in de kern om gaat.
Gebouwen en instituten zijn nodig en belangrijk, maar het gaat er in de gemeente
van Christus om, een plaats voor God te zijn en om relaties tussen mensen bouwen.
Het zoeken naar essentie is een mooi middel om de aanwezige energie in de
goede richting en ruimte te plaatsen. De dienstverlening van AKDJ kan daaraan
bijdragen. Neem daarom gerust eens contact op met Wilbert de Jong.
Een eerste oriëntatie is vanzelfsprekend vrijblijvend.

Concreet:
1. Juridische kaders helder maken, wijzigen en toepassen. Om onzekerheid weg
te nemen en rust te creëren.
2. Moeizame processen en lastige situaties in kaart brengen, analyseren en vervolgens aanbevelingen doen, bemiddelen, om weer verder te kunnen gaan op
de weg.
3. Orde brengen in administraties, geldstromen op gang brengen, om te kunnen
bloeien.
4. Toekomstbestendig maken van faciliteiten, gebouwen en andere zaken, zodat
deze weer een ondersteuning voor u zijn, voor waar het werkelijk om gaat in
uw gemeente.

AKDJ maakt in presentaties gebruik van een
olieverf van de hand van Annewil Jansen:
Pasen, Licht verdrijft de duisternis.
Meer informatie over haar activiteiten is te
vinden op www.kunst7.nl. Kerkelijke kunst is ook
te vinden op www.arsprodeo.nl

