CoThink BV
Mariënhoef 9a

T: +31 341493534

3851 ST ERMELO
Nederland
Contact: Ron Vonk
Aantal medewerkers: 11-50

E: meerinfo@cothink. nl
I: www. cothink. nl

"We solve problems and teach you how to solve them"

Nieuwe realiteit

We trainen

De razendsnelle digitale technologische ontwikkelingen,
samengevat de 4 industriële revolutie, brengen naast ongekende
mogelijkheden ook nadelen met zich mee. Zo neemt de
complexiteit van installaties en systemen flink toe. Om bij te
blijven is steeds meer specialisatie in vakinhoudelijke kennis
nodig. Bij problemen is echter vaak onduidelijk in welk gebied de
oorzaak moet worden gevonden.
e

Deze nieuwe realiteit vraagt meer dan ooit om een
multidisciplinaire aanpak van complexe problemen. Daarvoor is
een uniforme (wereld)taal en aanpak gewenst, alsmede krachtige
methoden voor Problem Solving en Root Cause Analysis.

Wie we zijn
CoThink is zich sinds haar oprichting volledig gaan specialiseren in
het oplossen en voorkomen van complexe storingen, kwaliteitsproblemen en incidenten (met bijvoorbeeld gevolgen voor
veiligheid, milieu, etc.). De jarenlange ervaring van de CoThink
medewerkers, in de rol van trainer en facilitator, heeft geleid tot
“best practices” voor problem solving en root cause analysis die
door vele (internationale) organisaties tot standaard zijn verheven.

We faciliteren
Problemen oplossen én voorkomen. Een CoThink facilitator helpt
je om vakkundig scherp te krijgen waar het precies om draait. We
pakken het aan met heldere procesbegeleiding. Zo krijg je
antwoorden op complexe vraagstukken, los je problemen sneller
op en bespaar je kostbare tijd.
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Een CoThink training is een belevenis. Als bevlogen trainers
bieden we methodieken en vaardigheden die meteen toegepast
kunnen worden in de praktijk. Dit kan bij ons, op locatie, online,
incompany, wereldwijd en als het nodig is op maat. Je kunt én wilt
de nieuwe vaardigheden direct toepassen in je dagelijks werk.
Echte skills for life leren? Kies dan voor één van de volgende
trainingen:
• Problem Solving & RCA Essentials
• Advance Problem Solving & RCA
• Problem Solving & RCA Leadership
• Data Analytics
• Problem Solving & Decision Making
• Leergang Reliability & Maintenance Engineering
• Leergang Operational Technology Engineer
• Leading online problem solving
• Training next level major incident management & problem
solving

We adviseren
Je wilt ambities en doelen waarmaken en betrouwbare kwaliteit
leveren. Vaak moet er dan eerst wat veranderen. We weten hoe je
dat aanpakt. Samen gaan we aan de slag met het inrichten van
jouw operationele processen en alles wat daarbij komt kijken. Van
het (wereldwijd) implementeren van nieuwe werkwijzen tot
verbeteren van teamcommunicatie.

We nodigen je van hart uit om onze website te bezoeken, voor
meer informatie, voorbeelden van analyses, gratis templates, etc.
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