Profiel adviseur, die als vrijwillige
deskundige beschikbaar is om leden
van de VKB van advies te dienen.

1. Deskundigheid
1.1. De adviseur is aantoonbaar deskundig op het terrein waarop hij/zij inzetbaar is. Dit
blijkt uit opleiding, ervaring en een relevante arbeidsgeschiedenis en/of uit een portfolio
met succesvol afgeronde opdrachten dan wel voldoende relevante aanbevelingen en
referenties.
1.2. De adviseur geeft blijk van kennis en ervaring met de kerkelijke wereld, zoals deze
vorm krijgt binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
2. Integriteit
2.1. De adviseur verklaart onafhankelijk haar of zijn advieswerk te verrichten zonder
enige vorm van belangenverstrengeling, waarbij kennis en ervaring worden ingezet in
het belang van het VKB-lid.
2.2. De adviseur realiseert zich dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
zijn/haar advieswerk, en de VKB daarvoor niet aansprakelijk is. Het betreft advieswerk
onder het motto ‘kerkrentmeesters helpen kerkrentmeesters’, waarbij de VKB alleen een
coördinerende rol vervult.
2.3. De adviseur is bereid bij klachten of geschillen gebruik te maken van een
onafhankelijk orgaan ter beslechting van klachten en geschillen
3. Transparantie
3.1. De adviseur is aanspreekbaar op voldoende betrokkenheid bij een aanvaarde
‘opdracht’. Vrijwilligheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid.
3.2. De adviseur is helder in de wijze waarop hij of zij gemaakte onkosten wenst te
declareren, bij de VKB dan wel bij de opdrachtgever.
3.3. De adviseur is bereid mee te werken aan een evaluatie van zijn/haar werk ten
behoeve van de VKB.
4. Betrouwbaarheid
4.1. De adviseur is te allen tijde – zonder opgaaf van redenen - in de gelegenheid niet in
te gaan om een vraag tot inzet vanuit de VKB, maar zal als een traject eenmaal aanvaard
is haar/zijn best doen de opdracht binnen redelijke tijd tot een goed einde te brengen.
Het gaat om een vrijwillig aangegane ‘verplichting’.
4.2. De adviseur is in het kader van de vrijwillig aangegane ‘verplichting’ helder in het
maken van afspraken en in het opvolgen van toezeggingen en deadlines.

4.3.. De adviseur is op een redelijke manier voor de opdrachtgever bereikbaar en
reageert altijd binnen afzienbare tijd op vragen die gesteld kunnen worden. Alle in
redelijkheid en billijkheid.
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