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HET HERRMANN PLATFORM
Whole Brain® Thinking met digitale middelen

Het Herrmann Platform
De cognitieve diversiteit in uw organisatie is uniek en vormt de collectieve 
intelligentie van uw organisatie. Whole Brain® Thinking is een toolkit, 
ontworpen om de complementariteit in denk- en daadkracht te ontsluiten.  
Het Herrmann Platform maakt deze tools toegankelijk en ondersteunt de  
effectieve toepassing van Whole Brain® Thinking. 

Het Thinker Portal – Een digitaal platform om de cognitieve 
diversiteit in de organisatie beter te benutten
HBDI® DIGITAL
Een  van d e krachtigste          hulpmiddelen   
binnen  het T hinker-portaal is de  
HBDI®Digital. Deze online versie van de 
HBDI® -resultaten biedt waard evolle 
inzicht en en creëert bewustwording. 
Een gebruiker kan dit alleen of met e en 
gecertificeerde facilitator verkennen.

INTE RACTIE F ONLINE L   ER EN
De gebruikers van de HBDI geven 
richting aan hun eigen ontwikkeling. Het 
platform biedt veel mogelijkheden om 
nieuwe inzichten en ideeën op te doen 
die zij vervolgens succesvol kunnen 
toepassen in de organisatie.

APPLICATION TOOLS
Het platform biedt diverse toepassingen 
van Whole Brain denkwerk. U kunt daarbij 
denken aan slimmer vergaderen, 
creatiever denken, effectiever 
communiceren of whole brain beslissen. 
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HET HERRMANN PLATFORM 
Het Thinker Portal

Tools om de cognitieve diversiteit te ontdekken en te benutten

HBDI® DIGITAAL
Het profiel altijd bij je. Verkennen op de 
plek en het tijdstip waar jij wilt. Ga voor 
groen en verminder het gebruik van 
papier.
Maak effectieve 'debriefs' mogelijk, of je 
nu in dezelfde ruimte bent of in 
verschillende landen
Versnel de implementatie van Whole 
Brain® Thinking in de organisatie

INTERACTIEF ONLINE LEREN

APPLICATION TOOLS
Commun icatie verb eteren door de  
voorkeuren van anderen te begrij pen. 
Bouw  aan vertrouwen door de 
persoonlijke profie len te delen en te 
vergelijken. 
Verhoogt de productiviteit enefficiency 
van managers en teams.
Betere resultaten bereiken met een 
gemeenschappe taal.

Maakt het de gebruikers mogelijk
over Whole Brain Thinking te leren waar 
en wanneer zij willen.
In combinatie met onze workshops 
ontstaat blended learning wat tot hoge 
effectiviteit van leren kan leiden.
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