Feedforward,
op weg naar uw doel

OrigoCB is gespecialiseerd in
ondersteuning in praktische communicatie

OrigoCB | voor maatwerk oplossingen
Origo : staat voor in het Latijn voor oorsprong,
afkomst
CB : staat voor Communication in Business
Onze visie is dan ook ;
De oorsprong van problematiek in
bedrijfsvoering is (vaak) te herleiden naar een
haperende communicatie.
Communicatie:
Communicatie is de achilleshiel binnen een
goed functionerende organisatie. Hapert de
onderlinge communicatie, dan is dat vaak de
oorzaak/ oorsprong van onenigheden.
Oplossingen:
Via begeleiding, coaching, training van teams
of individuen op het gebied van (praktische)
communicatie is uw bedrijfsvoering te
optimaliseren. Bewustwording van gezamenlijke
doelen, een optimale- en efficiënte
samenwerking leiden tot rust en saamhorigheid
in een organisatie.
Hoe?
Door personeel en management te begeleiden
in- en met hun communicatieve vaardigheden
door coaching en training. In conflict situaties
geschillen oplossen door faciliterende mediation.
Gezamenlijk op zoek gaan naar oorzaken,
doorbreken van patronen, (bedrijfs)doelen
bepalen en implementeren. Dit alles met behulp
van onze unieke werkwijze en expertise.

Doel:
Ons doel is om uw doel op een effectieve- en
efficiënte wijze, in een zo kort mogelijke tijd, te
bereiken en te implementeren. Dit alles tegen
reële kosten, waardoor uw bedrijf zich verder
kan ontplooien.
Maatwerk:
Wanneer u de hulp van OrigoCB inroept,
dan zorgen wij voor maatwerk oplossingen.
In een intake bijeenkomst gaan we samen
inventariseren wat de oorsprong/ oorzaak van
uw problematiek is. Aan de hand hiervan gaan
we een plan van aanpak opstellen dat speciaal
gericht is op uw bedrijfsvoering, een maatwerk
oplossing. Dit kan zijn door middel van coaching,
training, mediation of een combinatie hiervan.
In teamverband of individueel, op locatie of op
ons kantoor in Zevenaar, alles is mogelijk.
Kosten:
De kosten van een begeleidingstraject zijn
afhankelijk van uw wensen/ behoeften. We
offreren u op basis van maatwerk waarbij wij
reële tarieven hanteren. Hebt u interesse, dan
nodigen wij u graag uit om contact met ons op
te nemen. Dat kan telefonisch, per e-mail, of
bezoek onze website www.origocb.nl
Meer informatie?
www.origocb.nl
info@origocb.nl
0f bel: 06 2150 48 49

KvK 3429449
OrigoCB:
OrigoCB is in 2004 opgericht door Karin
Locaties:
Groot, zij is directeur/ eigenaar en trainer.
Incompany, Zevenaar
Karin is breed gediplomeerd, niet alleen op
communicatief gebied, maar ook op het gebied
van bedrijfsmanagement en op psychosociaal
gebied. Daarmee heeft zij de vaardigheden om
problematiek via verschillende routes aan te
vliegen. Tevens heeft Karin uitgebreide praktische
kennis opgedaan in het bedrijfsleven bij zowel
multinationals, (universitaire) ziekenhuizen,
beroepsorganisaties en in het MKB.
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