Coaching
Training
Advies
Up-a-Tree Associates helpt u in uw
ontwikkeling als ambtsdrager of
leidinggevende in uw gemeente

Up-a-Tree Associates:
Samen ontwikkelen

Coaching, training en advies voor ambtsdragers
Wat te doen als er problemen zijn in uw gemeente?
Hoe zorgt u ervoor dat de
communicatie binnen de
kerkenraad beter wordt? Wat
als u als predikant tegen uw
grenzen aanloopt? En hoe
vermijdt u als ambtsdrager
dat uw gezin te lijden heeft
onder de hoge werkdruk?

Coaches en Trainers

Barend van den Broek

Kees van Dam

Juist als het gaat om werk in Gods Koninkrijk
is het moeilijk als er problemen ontstaan.
Wanneer de situatie uit de hand loopt, zijn
de gevolgen vaak ingrijpend. Voorkomen is
beter dan genezen.
Krijgt u een taak in de gemeente en vraagt
u zich af of u opgewassen bent tegen al het
werk dat wacht? Of komt u als ambtsdrager
ergens alleen niet uit, in uw werk of privé?
Dat hoeft ook niet. Want mensen hebben
mensen nodig. Bij Up-a-Tree kunt u terecht
voor persoonlijke coaching en praktisch
advies.
Van onze coaches kunt u een empathische,
humorvolle en uitdagende no-nonsense
aanpak verwachten. Door jarenlange
ervaring op het snijvlak van kerk en coaching
weten we waar we het over hebben.
Van onze kant verwachten we van u dat u
bereid bent om zich in te zetten voor uw
persoonlijke ontwikkeling.

Wat heeft Up-a-Tree Associates te bieden?
Coaching
Zowel voorgangers die hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren
als predikanten die hun werkstijl onder de loep willen nemen, kunnen bij Upa-Tree terecht voor persoonlijke coaching.

Training
Met onze 3-D scan wordt helder in hoeverre de kerkenraad Dienstbaar,
Duidelijk en Daadkrachtig samenwerkt. In 3 bijeenkomsten wordt op een
interactieve wijze getoond waar uw kracht en uw mogelijkheden liggen.
Up-a-Tree biedt u de mogelijkheid om in groepsverband met beginnende
en ervaren ambtsdragers van gedachten te wisselen over de vragen waar u
tegenaan loopt in het werk in de gemeente.
Onze Academie voor Professionele Ontwikkeling biedt u als opdrachtgever de
mogelijkheid een maatwerk leergang te ontwerpen. Die bevat o.a. trainingen
op het gebied van communiceren, samenwerken, leiding geven, presenteren,
omgaan met kritiek en vergaderen. Twee van dergelijke leergangen worden
nu reeds aangeboden voor predikanten en theologiestudenten.

Advies
Een kerkelijke gemeente die een gezamenlijke visie en missie wil formuleren,
kan bij Up-a-Tree terecht voor advies. We helpen desgewenst ook bij het
trainen van leidinggevenden in het gemeentewerk.
Ambtsdragers die voor moeilijke vragen komen te staan en op zoek zijn naar
een vertrouwenspersoon, kunnen daarvoor bij Up-a-Tree terecht. Ook voor
deskundig advies bent u bij ons aan het juiste adres.
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