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Denkwerk

HBDI® Profiel
Het HBDI® Profiel geeft 
een uitgebreid en 
zorgvuldig inzicht in uw 
denkvoorkeuren en laat de 
impact van uw manier van 
d enken op uw
werk zien.

HBDI® Individuele 
digitale resultaten 
Gecertificeerde trainers 
kunnen het online platform 
gebruiken om een HBDI® 
Profiel aan iemand toe te 
lichten. Een papieren 
versie is niet meer nodig. 
Via het Thinker Portal zijn 
alle onderdelen van het 
profiel toegankelijk.

Thinker Journey 
Online modules laten 
gebruikers kennismaken 
met het Whole Brain® 
Model, hun persoonlijke 
HBDI® Profiel en helpen 
hen te begrijpen wat de 
impact is op leven en werk.

HBDI® Paar Profiel 
Het HBDI® Paar Profiel 
biedt een overzichtelijke 
analyse van de denk- 
voorkeuren van twee 
mensen die (veel) 
samenwerken.
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Teamwerk

HBDI® Team Profiel 
Aan de hand van de 
verzamelde individuele 
data, geeft het HBDI® 
Team Profiel een scherpe 
analyse en een helder 
inzicht in de kracht van het 
team, evenals de 
bijbehorende blinde 
vlekken.

Whole Brain®
Team Effectiveness 
Dashboard
Een korte vragenlijst die 
het ideale beeld van uw 
team vergelijkt met de 
realiteit, afgezet tegen de 
missie en projecten van 
het team.
Deze diagnostische tool 
en het bijbehorende 
rapport zijn praktisch te 
gebruiken om de 
teameffectiviteit te 
vergroten en 
verbeteringen concreet 
door te voeren

Korte workshops
Start Whole Brain, Samen 
denken in teams, Full 
Colour Communicatie,
Full Colour Creatief 
Denken, Full Colour 
Klantcontacten, Full Colour 
Problemen Oplossen en 
Full Colour Beslissen.

Toepassingen

Whole Brain 
Application Archive® 
Een online bibliotheek  
met toegang tot meer dan 
35 jaar onderzoek. 
Gebruik de draaiboeken, 
technieken, werkbladen, 
modellen, gidsen, PPT-
documenten, casestudy's 
en artikelen om de 
toepassing van Whole 
Brain Thinking te 
verbeteren.

ROI® Scorecard:
Return on Intelligence 
Een diagnostiche 
methode die de focus van 
de organisatie meet door 
de lens van de meest/
minst geprefereerde 
denkvoorkeuren. De 
diagnose geeft inzicht in 
dominante patronen en 
gewoonten in de 
organisatie.

Autobiografieën
Nieuwe teamleden of 
nieuwe teams gebruiken 
het Whole Brain® Model 
als een persoonlijk kader 
om kennis te maken en 
zichzelf te introduceren. 

Technieken

HBDI® App
Begrijp, gebruik en deel uw 
HBDI® Profiel via uw 
mobiele telefoon. Herken 
het profiel van collega's en 
klanten op basis van de 
aanwijzingen die zij u 
geven. Krijg tips om de 
relatie te verbeteren.

Herrmann® BrainMail 
Gebruikers kunnen elke 
maand Whole Brain® Mail 
met tips en oefeningen 
ontvangen die direct 
toepasbaar zijn in het werk 
en in het dagelijks leven.

Delen en vergelijken
Gebruikers kunnen met 
andere gebruikers hun 
HBDI profiel digitaal delen 
en vergelijken.
Deel met één of met velen, 
deel individuele, paar- of 
teamprofielen en leer elkaar 
veel beter kennen.

Workshops op maat Onze 
trainingmaterialen zijn 
modulair en daardoor is het 
eenvoudig om maatwerk 
trajecten te ontwikkelen.




