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OrigoCB, voor uw vragen en maatwerk

Feedforward, op weg naar uw doel

Van A tot Z
OrigoCB luistert naar uw vragen en biedt maatwerkoplossingen van a tot z.
Voor u betekent dit besparing van kosten en tijd.
Origo betekent oorsprong
De letters CB staan voor coaching, burn-out herstel en training.
Visie: Kennis, 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 procesniveau, de
benadering is afhankelijk van uw wensen. Tot de mogelijkheden behoren:
Individuele begeleiding, teamstructurering en teamontwikkeling.
Over oprichter C.G. (Karin) Groot
Bij OrigoCB maak je kennis met Karin Groot, directeur en trainer (foto voorzijde).
Karin richtte het bedrijf op in november 2004. Karin is breed gediplomeerd en
heeft een schat aan ervaring en kennis, waardoor zij u alle hiernaast genoemde
diensten kan bieden.

Burn-out herstel
Een op de persoonsgerichte training gericht op balans herstel en persoonlijke groei.
90 contacturen.
Coaching
Coachen is: begeleiden, opleiden, helpen.
Kunt u een (communicatief) steuntje in de rug gebruiken? Werken uw teamleden
niet (goed) samen, zijn er teamproblemen van andere aard?
Dan bieden wij een effectief begeleidingstraject op basis van uw vraag.
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 en met respect
voor ieders standpunt en beleving, begeleiden wij uw organisatie en uw mensen
om weer gezamenlijk aan het bedrijfsdoel te werken.

Kijk voor meer informatie op www.origocb.nl
Of bel ons: 06-21504849

Training
Trainen is: oefenen in bepaalde vaardigheden en zo kansen benutten.
OrigoCB ontwikkelde al verschillende trainingen en cursussen. Heeft u een
specifiek doel waarvoor u training wenst, dan ontwikkelen wij met passie
die training voor u op maat.

OrigoCB, voor uw kwaliteit

Welkom bij OrigoCB

