
‘Onderhoudswerkzaamheden’
Wat als er een conflict dreigt te 
ontstaan binnen de gemeente? 
Hoe vermijd ik als ambtsdrager dat 
mijn gezin onder de hoge werkdruk 
lijdt? Hoe zorg ik ervoor dat de 
communicatie binnen de kerkenraad 
verbetert? Up-a-Tree Associates is een 
trainings- en coachingsbureau waar 
je terecht kunt met dit soort vragen. 

Als er een conflict ontstaat binnen de kerken
raad of breder in de gemeente, kan dat mensen 
diep raken. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. 
UpaTree kan in zo’n situatie veel betekenen  
mediation is een van de diensten die het  
bureau aanbiedt. Maar voorkomen is beter dan 
genezen. Daarom richt UpaTree zich nadrukkelijk 
ook op training, advies en coaching. Zo heeft  
UpaTree een complete leergang professionele 
ontwikkeling opgezet voor theologiestudenten, en 
bijscholingsmodules voor predikanten. Alle diensten 
van UpaTree vindt u in het diagram afgebeeld.

UpaTree richt zicht zowel op kerkenraden 
en colleges, als op predikanten en andere 
ambtsdragers. Barend van den Broek en Kees  
van Dam, de eigenaars van UpaTree, weten  
wat er kan spelen op het geschakeerde kerkelijk 
erf in Nederland. Ze hebben beiden jarenlange  
ervaring als coach en trainer zowel in Nederland 
als daarbuiten.

Veel kerkenraden en gemeenten komen 
bij UpaTree terecht met een gerichte 
adviesvraag, bijvoorbeeld in het kader van een 
veranderingstraject of een aanstaande fusie. Ze 
kunnen altijd rekenen op een goed voorbereid 
en gedegen advies. Het kan ook dat iemand bij 
UpaTree aanklopt omdat hij of zij op persoonlijk 
vlak tegen grenzen aan loopt. UpaTree biedt dan 
persoonlijke coaching. Het afgelopen half jaar 
heeft UpaTree ook gereageerd op covid19. Zowel 
in de vorm, met coaching, intervisie en advies per 
videoverbinding. Maar ook in het aanbod van 
de onderwerpen: hoe goed te vergaderen en te 
communiceren als je elkaar niet ontmoet?

MEDIATION

“Zonder Up-a-Tree was de 
situatie compleet geëscaleerd”

TRAINEN

“Training voor beginnende 
predikanten is goud waard”

BELEIDS-
ONTWIKKELING

“Groei vrijwilligers in 
PKN gemeente”

COACHING

“Ik heb geleerd om mijn sterke 
kanten beter te benutten”

PROCESBEGELEIDING

“Fijn om iemand te hebben 
die met je meedenkt”

ADVIES

“Mooi dat er ook aandacht is 
voor de geestelijke dimensie”

Lees verschillende ervaringen 
van klanten met Up-a-Tree:

Kerkewijk 117, 3904 JB Veenendaal, The Netherlands

+31 (0)6 2487 4795  /  +31 (0)6 4432 4988

contact@up-a-tree.nl   www.up-a-tree.nl

Fostering growth
developing academics 

and institutions
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