
 
                          
                           
 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Voor uw kwaliteitswaarborg: 
                          - KvK 3429449 
                          - Werken we waar nodig samen met partners 
                          - En met 100% integriteit 
 
 

                       En voor: 
                         - Persoonlijke ontwikkeling & zingeving 
                         - Bedrijfsopstellingen 
                         - Mindfulness 
 
 

                        Informatie, offerte 
             T. 06-21504849  

                          E. info@origocb.nl 

                          www.origocb.nl           
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Feedforward! Op basis van uw doel, met een pakket op maat   
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 Business & spiritualiteit *sinds 2004 
 
 
Businesspakket van a tot z 
OrigoCB ontwikkelde voor u en uw bedrijf een compleet pakket, een aanbod  
van a tot z op maat. Wat voor u een besparing van kosten en tijd betekent.  
 
Over C.G. (Karin) Groot en OrigoCB 
Bij OrigoCB maak je kennis met Karin Groot, directeur en trainer (foto voorzijde).  
Karin is de oprichter van het bedrijf, in november 2004. Het businesspakket is  
sinds die tijd flink uitgebreid en heeft zij u vanuit OrigoCB veel te bieden.  
Kwaliteit, studie, service- en klantgerichtheid dragen hier steeds aan bij.  
Karin is breed gediplomeerd en heeft een schat aan ervaring en kennis,  
waardoor zij u alle hiernaast genoemde diensten kan bieden. 
 
Origo betekent oorsprong 
De letters CB staan voor coaching, training en bewustwording. 
Een betrokken team van vrijwilligers werkt mee aan OrigoCB. 
 
Visie: 
Kwaliteit & betaalbaarheid. 
Doel: 
Efficiënt uw doel bereiken. 
Succesformule:  
Business spiritualiteit. 
 
 Bedrijfs- en processtructurering 
 Met bedrijfs- en processtructurering wordt meestal herstructurering bedoeld.  
 Dit is mogelijk op hiërarchisch-, gedrags-, communicatie- en proces niveau.  
 Het kan o.a. een diagonaal onderzoek in uw bedrijf omvatten. Waarna een  
 planmatig structureringsvoorstel, waar individuele begeleiding, teamstructurering  
 en teambuilding onderdeel van kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 OrigoCB: helpt je verder                                                                                              
                                                 

      

    Beknopt overzicht businesspakket 

   
 
   Psychologisch energetisch assessment  
   Wij introduceren een nieuwe en trefzekere onderzoeksmethode van EQ en  
   de SWOT analyse bij uw huidige of potentiële medewerker(s). De methode is  
   gebaseerd op het professioneel scannen van het menselijke energieveld ofwel  
   de aura. Vanuit deze scan kunnen we feilloos sterkten en zwakten van de  
   betreffende persoon destilleren zonder het gevaar van momentopnames of  
   manipulaties. Geen vragenlijsten, wel een trefzeker persoonlijk onderzoek op  
   basis van door u aangevraagde specifieke behoeften. U ontvangt aansluitend  
   een uitgebreide rapportage en advies. 
   
   Mentale en spirituele coaching 
   Coachen is: begeleiden, opleiden, helpen. 
   Heeft u hulp nodig met het coachen van uw team of uzelf, dan bieden wij een  
   effectief begeleidingstraject welke onder meer gericht is op de innerlijke mens.  
   Motivatie is een kernpunt in dit traject,  want alleen met motivatie is er  
   vooruitgang mogelijk. 
  
   Training 
   Trainen is: oefenen in bepaalde vaardigheden en zo kansen benutten. 
   OrigoCB heeft voor u een scala aan trainingen ontwikkeld. Heeft u een  
   specifiek doel die training behoeft, dan verzorgen wij die graag.  
   Maatwerk is hierbij uiteraard mogelijk.  
 
 
   Faciliterende mediation 
   Onderlinge conflicten kosten veel tijd, geld en energie. Door middel van  
   faciliterende mediation helpen wij u om geschillen binnen uw organisatie op  
   te lossen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar oorzaken, doorbreken patronen  
   en zoeken we naar oplossingen. 
   Door een planmatige benadering met respect voor ieders standpunt en beleving,  
   helpen wij uw organisatie en uw mensen om (weer) naar een gezamenlijk doel  
   te werken. 
 
 
 
 

   Business spiritualiteit is de sleutel en de kracht. Welkom bij OrigoCB                                                                              
 


