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In deze catalogus vind je een overzicht van alle producten 

en diensten die Human Insight aanbiedt. Naast de online 

assessmenttools biedt Human Insight een groot scala aan 

ondersteunende producten die kunnen helpen bij het 

gebruik van de online assessmenttools; van boeken tot 

demomateriaal, van trainingsmateriaal tot posters. 

Alle prijzen in de catalogus zijn hetzelfde in euro’s (€), 

dollars ($) en ponden (£).

Mocht je behoefte hebben aan materialen die (nog) niet 

in de catalogus te vinden zijn, kun je ons dit altijd laten 

weten. Wellicht kunnen wij het gewenste product in de 

toekomst aanbieden. Bepaalde producten kunnen uiteraard 

op maat gemaakt worden, mocht dit wenselijk zijn. Neem 

hiervoor contact op met onze designer Jim van Klaveren 

(jvanklaveren@human-insight.com).

Voorwoord
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Tools

Met behulp van deze tools biedt Human Insight inzicht in 

het groeipotentieel van individuen, teams en organisaties.

Services

Biedt extra ondersteuning bij het werken met onze tools.

Folders

Bieden inzicht in de tools en kan men distribueren onder 

klanten.

Thema’s

Bieden inzicht in de specifieke onderwerpen waar Human 

Insight ondersteuning bij kan bieden. 

Ondersteunend materiaal

Bieden ondersteuning bij workshops, een-op-een 

assessments en teamsessies. 

Boeken

Bieden ondersteuning bij en inzicht in de tools.

Businessgames

Zorgen op een speelse en interactieve wijze voor inzicht in 

de tools en concepten.

Academy

Via de Academy kun je meer leren over de tools of kun je 

je certificeren voor het gebruik van tools door bepaalde 

modules te volgen.

Trainingen

Met de trainingen kun je meer leren over de tools en kun je 

je certificeren.

Inhoudsopgave
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In dit hoofdstuk vind je meer informatie over alle tools die 

Human Insight aanbiedt, zoals productbeschrijving, prijzen 

en beschikbare talen. Met behulp van deze tools biedt 

Human Insight inzicht in het groeipotentieel van individuen, 

teams en organisaties.

https://www.human-insight.nl/strategische-solutions/

Tools
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AEM-Cube®

Productbeschrijving

De AEM-Cube is een wetenschappelijk onderbouwde assessmenttool die laat zien waar individuen 

van nature bijdragen aan verandering en groei en die inzicht geeft in de cognitieve en strategische 

diversiteit van teams en organisaties. De AEM-Cube kan worden geleverd als zelfbeeld(en), 

feedbackbeeld(en) of zowel zelfbeeld(en) als feedbackbeeld(en). Zelfbeelden hebben betrekking op 

de persoon zelf die de vragenlijst invult. Feedbackbeelden worden gevormd door anderen over de 

desbetreffende persoon.

Oplage

• 1-9 

• 10-49

• 50-99

• 100-249

• 250-499

• 500 - 999

• 1000 - 1500

Product

• Zelfbeeld/Feedbackbeeld

Aanvragen via self-service platform of Human Insight

https://www.human-insight.nl/aem-cube/

Prijs per stuk

80,00

75,00

70,00

65,00

60,00

55,00

50,00

De vragenlijst is in nog meer talen verkrijgbaar, neem 

contact op met Human Insight voor meer informatie.

Houd rekening met eventuele servicekosten
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ACT-Cube

Productbeschrijving

De ACT-Cube is een strategische assessmenttool die organisaties helpt bij het visualiseren van 

hun cultuur en waardeketen om strategische doelstellingen te behalen. De ACT-Cube brengt het 

strategisch reactievermogen en de veranderingsbereidheid van businessunits in kaart om duurzame 

groei te faciliteren.

Oplage

• 1-9 

• 10-99

• 100-199

• 200+

• 1

• 1

Product

• Beeld per afdeling

• Teamplaat via platform

• Teamplaat op maat

Aanvragen via Human Insight

https://human-insight.nl/act-cube/

Prijs per stuk

75,00

65,00

55,00

50,00

80,00

100,00

 

Houd rekening met eventuele servicekosten
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Qi Index

Productbeschrijving

De Quality of interaction (Qi) Index is een assessmenttool die de veranderkracht van organisaties 

meet door de dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen in de organisatie 

te analyseren en deze te vergelijken met degene die geassocieerd worden met een hoog 

aanpassingsvermogen. 

Oplage

• 1-9 

• 10-99

• 100-199

Product

• Inzicht per deelnemer 

(inclusief current/desired 

rapport) 

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/qi-index/

Prijs per stuk

75,00

65,00

55,00

Houd rekening met eventuele servicekosten
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RPA-Cube

Productbeschrijving

De RPA-Cube is een strategische assessmenttool die inzicht geeft in de resultaatgebieden van een 

team of een functie en of dit aansluit bij het individuele talent en de strategische doelstellingen van 

het team. 

Oplage

• 1

• 1

• 1

Product

• Inzicht per resultaatgebied

• Optionele consultancy

• Teamplaat via platform

Aanvragen via Human Insight

https://human-insight.nl/rpa-cube/

Prijs per stuk

475,00*

4.000,00

80,00

*neem voor de voorwaarden contact op

Houd rekening met eventuele servicekosten
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Groei-Curve

Productbeschrijving

De Groei-Curve is een assessmenttool die inzicht geeft in welke groeifase een organisatie, product, 

dienst of individu zich bevindt. 

Oplage

• 1

• 1

• 1

Product

• Inzicht per deelnemer

• Teamplaat via platform

• Teamplaat op maat

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/groei-curve/

Prijs per stuk

25,00

80,00

100,00

Houd rekening met eventuele servicekosten
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Biedt extra ondersteuning bij het werken met onze tools

Services
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Platform 

servicekosten

Productbeschrijving

De platform servicekosten zijn van 

toepassing wanneer gebruik gemaakt 

wordt van het self-service platform. 

Onder deze kosten vallen zaken 

als dataopslag, databeveiliging en 

platformupdates. De kosten worden 

jaarlijks in rekening gebracht.

Product

• Platform 

servicekosten

Aanvragen via Human Insight

Prijs per stuk

84,95

Project-

management

Productbeschrijving

De projectmanagementkosten 

worden in rekening gebracht 

wanneer er ondersteuning wordt 

ingeschakeld van de Human Insight 

projectmedewerkers. Denk hierbij 

aan ondersteuning bij klantvragen, 

oppakken en uitsturen van projecten, 

versturen van herinneringen en 

faciliteren in resultaatanalyses.

Product

• Project-

management

Aanvragen via Human Insight

Prijs per 15 min.

40,00
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In dit hoofdstuk vind je alle folders van de Human Insight 

tools. Deze zijn bedoeld om inzicht te bieden en om te 

distribueren onder klanten.

https://www.human-insight.nl/product-categorie/folder/

Folders
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AEM-Cube® 

Folder

Productbeschrijving

Voor meer informatie over de AEM-

Cube of voor salesdoeleinden kun je 

de AEM-Cube folder bestellen. Deze 

folder legt uit wat de AEM-Cube 

precies inhoudt en waarvoor deze 

ingezet kan worden. Als je de folder 

voor salesdoeleinden wilt gebruiken, 

kun je contact opnemen met 

info@human-insight.com.

Product

• AEM-Cube Folder

Aanvragen via webshop of Human Insight

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-folder/

Prijs per stuk

0,00

ACT-Cube

Folder

Productbeschrijving

Voor meer informatie over de ACT-

Cube of voor salesdoeleinden kun 

je de ACT-Cube folder bestellen. 

Deze folder legt uit wat de ACT-Cube 

precies inhoudt en waarvoor deze 

ingezet kan worden. Als je de folder 

voor salesdoeleinden wilt gebruiken, 

kun je contact opnemen met info@

human-insight.com.

Product

• ACT-Cube Folder

Aanvragen via webshop of Human Insight

https://www.human-insight.nl/product/

act-cube-folder/

Prijs per stuk

0,00
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Qi Index 

Folder

Productbeschrijving

Voor meer informatie over de Qi Index 

of voor salesdoeleinden kun je de Qi 

Index folder bestellen. Deze folder legt 

uit wat de Qi Index precies inhoudt en 

waarvoor deze ingezet kan worden. 

Als je de folder voor salesdoeleinden 

wilt gebruiken, kun je contact 

opnemen met info@human-insight.

com.

Product

• Qi Index Folder

Aanvragen via webshop of Human Insight

https://www.human-insight.nl/product/qi-

index-folder/

Prijs per stuk

0,00

RPA-Cube 

Folder

Productbeschrijving

Voor meer informatie over de RPA-

Cube of voor salesdoeleinden kun 

je de RPA-Cube folder bestellen. 

Deze folder legt uit wat de RPA-Cube 

precies inhoudt en waarvoor deze 

ingezet kan worden. Als je de folder 

voor salesdoeleinden wilt gebruiken, 

kun je contact opnemen met

 info@human-insight.com.

Product

• RPA-Cube Folder

Aanvragen via webshop of Human Insight

https://www.human-insight.nl/product/

rpa-cube-folder/

Prijs per stuk

0,00
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Groei-Curve

Folder

Productbeschrijving

Voor meer informatie over de Groei-

Curve of voor salesdoeleinden kun je 

de Groei-Curve folder bestellen. Deze 

folder legt uit wat de Groei-Curve 

precies inhoudt en waarvoor deze 

ingezet kan worden. Als je de folder 

voor salesdoeleinden wilt gebruiken, 

kun je contact opnemen met 

info@human-insight.com.

Product

• Groei-Curve Folder

Aanvragen via webshop of Human Insight

https://www.human-insight.nl/product/

groei-curve-folder/

Prijs per stuk

0,00



16

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over alle thema’s 

waar Human Insight bij kan helpen. Met behulp van deze 

thema’s biedt Human Insight inzicht in het groeipotentieel 

van individuen, teams en organisaties.

https://www.human-insight.nl/strategische-solutions/

Thema’s
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Strategische 

Diversiteit

Quality of 

Interaction

Productbeschrijving

Strategische diversiteit, ook wel het 

strategisch inzetten van cognitieve 

diversiteit, focust zich op het verschil 

in hoe mensen denken en informatie 

verwerken. Goede strategische 

diversiteit binnen een organisatie kan 

ervoor zorgen dat teamleden elkaar 

uitdagen én aanvullen. Het zorgt voor 

meer invalshoeken en meer begrip 

voor elkaars ideeën.

Productbeschrijving

Onze Quality of Interaction-

benadering helpt jou, 

managementteams, CxO’s en teams in 

het algemeen om een werkomgeving 

te creëren die is gebaseerd op 

vertrouwen en gewenst gedrag op 

de werkplek. Het helpt bij het creëren 

van een gemeenschappelijke taal en 

analyse van welke onderliggende 

routines de algehele prestaties 

beïnvloeden, wat gemakkelijk 

overwonnen kan worden door de 

benodigde verandering mogelijk te 

maken.

Product

• Strategische 

Diversiteit

Product

• Quality of 

Interaction

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/

strategische-diversiteit/

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/quality-of-

interaction/

Prijs per stuk

In overleg

Prijs per stuk

In overleg
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Winstgevende 

Teams

Mission-Driven 

Priorities

Productbeschrijving

De individuele bijdrage aan 

teamdynamiek is een van de 

belangrijkste aspecten binnen een 

organisatieomgeving. Mits deze 

goed op elkaar afgestemd zijn, leidt 

dit tot groot succes. Echter, vaak 

hebben teams moeite om te presteren 

vanwege een groot aantal factoren. 

Wat kun jij als senior leider of teamlid 

doen om een omgeving van goed 

presterende en winstgevende teams te 

creëren?

Productbeschrijving

Jim Collins en Jerry Porras bedachten 

de term Big Hairy Audacious Goal. 

Iets dat organisaties en de mensen die 

het bedrijf aansturen, willen bereiken. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Het uitwerken van de strategie en de 

missie van een organisatie kan vrij 

eenvoudig worden bereikt, maar het 

is het uitvoerende deel dat lastig is. 

Daarom ontwikkelde Human Insight 

een praktische aanpak om de strategie 

sneller uit te voeren. Iets wat we 

Mission-Driven Priorities noemen. 

Product

• Winstgevende 

Teams

Product

• Mission-Driven 

Priorities

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/

winstgevende-teams/

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/mission-

driven-priorities/

Prijs per stuk

In overleg

Prijs per stuk

In overleg
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Diversiteit en 

Inclusie

Psychologische 

Veiligheid

Productbeschrijving

Hoe integreer jij diversiteit en 

inclusie op een praktische wijze in 

jouw organisatie? De voordelen van 

diversiteit en inclusie liggen in culturele 

diversiteit, sociale inclusie en interactie 

tussen collega’s. Het omvat meer dan 

alleen programma’s voor cultureel 

bewustzijn, personeelsstatistieken en 

bedrijfsbeleid. Meer specifiek presteren 

diverse organisaties beter op basis van 

maatregelen als prestaties en innovatie, 

en presteren organisaties ook beter 

die heterongener zijn wat betreft 

werknemersachtergronden.

Productbeschrijving

De voordelen van psychologische 

veiligheid zijn gekoppeld aan 

de algehele teamprestaties en 

organisatieontwikkeling. Echter, voor 

managementteams of budgethouders 

kan het moeilijk te kwantificeren zijn; 

wat is de return on investment in 

absolute termen bij het werken aan 

een moeilijk te vatten onderwerp? 

Om deze vraag te beantwoorden 

ontwikkelde Human Insight een 

kwantitatieve en praktische aanpak 

om te werken met psychologische 

veiligheid.

Product

• Diversiteit en 

Inclusie

Product

• Psychologische 

Veiligheid

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/diversiteit-

en-inclusie/

Aanvragen via Human Insight

https://www.human-insight.nl/

psychologische-veiligheid/

Prijs per stuk

In overleg

Prijs per stuk

In overleg
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In dit hoofdstuk vind je al het ondersteunend materiaal. Dit 

is bedoeld ter ondersteuning van onder andere workshops, 

een-op-een assessments en teamsessies.

https://www.human-insight.nl/webshop/

Ondersteunend materiaal
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AEM-Cube® 

Individuele 

Profieltekst

Productbeschrijving

De individuele profieltekst biedt een 

inzichtrijke en leerzame beschrijving van 

één van de 64 unieke bijdragen binnen 

de AEM-Cube. Hierin wordt dieper 

ingegaan op een individuele positie op 

de AEM-Cube waarbij de concepten 

die leidend zijn voor deze positie verder 

worden toegelicht. 

Product

• Digitaal*

Voeg toe aan rapport via platform

Prijs per stuk

15,00

AEM-Cube® 

Profielteksten: 

Naslagwerk

Productbeschrijving

Dit naslagwerk bevat beschrijvingen 

van alle 64 AEM-Cube posities. Het 

document kan worden gebruikt bij het 

interpreteren en terugkoppelen van 

AEM-Cube profielen, bijvoorbeeld om 

de concepten of de nuances tussen 

posities in de AEM-Cube uit te leggen, 

context te geven van andere AEM-Cube 

bijdragen of extra handvatten te bieden 

bij vragen over teamdynamieken.

Product

• Profielteksten

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-profielteksten-naslagwerk/

Prijs per stuk

Print = 99,95

Digitaal = 74,95

* Per profieltekst als toevoeging aan het AEM-Cube rapport.



22

AEM-Cube® 

Teamperformance 

module

Productbeschrijving

De Teamperformance module beschrijft 

de persoon en zijn of haar natuurlijke 

AEM-Cube positie. Hierbij wordt 

ingezoomd op verschillende aspecten 

die voor hem/haar interessant zijn als 

het gaat om performancegebieden.

Product

• Digitaal*

Voeg toe aan rapport via platform

Prijs per stuk

15,00

AEM-Cube®  

Leiderschaps-

bijdrage

Productbeschrijving

De Leiderschapsmodule is een 

aanvulling op het AEM-Cube rapport 

die dieper ingaat op de bijdrage van een 

individu als leider. Deze bijdrage is uniek 

en afhankelijk van de positie van het 

individu op de AEM-Cube.

Product

• Digitaal*

Voeg toe aan rapport via platform

Prijs per stuk

25,00

* Per profieltekst als toevoeging aan het AEM-Cube rapport.* Per profieltekst als toevoeging aan het AEM-Cube rapport.
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Presentatiemap 

met Icoon

Productbeschrijving

Een A4-presentatiemap om rapporten 

en confidentiële informatie in te 

deponeren. Tevens biedt de map ruimte 

om een visitekaartje toe te voegen.

Product

• Map

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

presentatiemap/

Prijs per stuk

2,95 

AEM-Cube® 

Projectmanagement 

module

Productbeschrijving

De Projectmanagement module geeft 

iemands bijdrage weer in een 

projectmanagementpositie. Hierbij 

wordt dieper ingegaan op aspecten die 

iemand verder kunnen helpen in hun rol 

binnen projectmanagement. Deze 

bijdrage is uniek en hangt af van 

iemands individuele AEM-Cube positie.

Product

• Digitaal*

Voeg toe aan rapport via platform

Prijs per stuk

5,00

* Per profieltekst als toevoeging aan het AEM-Cube rapport.
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AEM-Cube® 

Bodemposter

Productbeschrijving

Een gelamineerde AEM-Cube 

bodemposter is te gebruiken om tijdens 

teamsessies resultaten in kaart te 

brengen. De poster is beschrijfbaar met 

een whiteboardstift.

Product

• A4

• A3

• A1

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-bodem-poster/

Prijs per stuk

29,95

34,95

44,95

AEM-Cube® 

3-Aanzichten 

Poster

Productbeschrijving

De gelamineerde AEM-Cube 

3-aanzichtenposter is te gebruiken om 

de dimensies van de AEM-Cube uit 

te leggen en om tijdens teamsessies 

resultaten in kaart te brengen. De poster 

is beschrijfbaar met een whiteboardstift.

Product

• A4

• A3

• A1

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-3-aanzichten-poster/

Prijs per stuk

29,95

34,95

44,95
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AEM-Cube® Poster

Productbeschrijving

Een gelamineerde AEM-Cube poster. 

Deze is te gebruiken tijdens workshops 

of bij teambegeleiding. De poster is 

beschrijfbaar met een whiteboardstift.

Product

• A4

• A3

• A1

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-poster/

Prijs per stuk

€ 29,95

€ 34,95

€ 44,95

Groei-Curve 

Poster

Productbeschrijving

Een gelamineerde Groei-Curve poster. 

Deze is te gebruiken als werkdocument 

in teamsessies om de verschillende 

groeifasen toe te lichten. De poster is 

beschrijfbaar met een whiteboardstift.

Product

• A4

• A3

• A1

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

groei-curve-poster/

Prijs per stuk

€ 29,95

€ 34,95

€ 44,95
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AEM-Cube® 

3D-Kubus (Klein)

Productbeschrijving

In een 3D-kubus van de AEM-Cube met 

formaat 10 x 10 x 10 cm is het mogelijk 

om de AEM-Cube teamresultaten (tot 

10 deelnemers) te laten printen. Houd 

rekening met een langere levertijd.

Product

• 3D-Kubus (klein)

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-3d-kubus/

Prijs per stuk

54,95 

AEM-Cube® 

3D-Kubus (Groot)

Productbeschrijving

In een 3D-kubus van de AEM-Cube met 

formaat 15 x 15 x 15 cm is het mogelijk 

om de AEM-Cube-teamresultaten (tot 

10 deelnemers) te laten printen. Houd 

rekening met een langere levertijd.

Product

• 3D-Kubus (groot)

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-3d-kubus/

Prijs per stuk

99,95 
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AEM-Cube® 

Vloermat

Productbeschrijving

De AEM-Cube bodemvloermat, gemaakt 

van canvas met formaat 2 x 2 m is te 

gebruiken tijdens interventies, workshops 

en teamsessies om de teamdynamieken 

te bespreken en tot leven te brengen.

Product

• Vloermat

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-vloermat/

Prijs per stuk

299,95 

AEM-Cube Kaarten

Productbeschrijving

De AEM-Cube kaarten zijn te gebruiken 

tijdens een AEM-Cube sessie of 

coachingssessie waarin de AEM-Cube 

resultaten worden besproken. De 

kaarten zijn inzetbaar voor meerdere 

doeleinden.

Product

• Kaarten

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-kaarten/

Prijs per stuk

Print = 9,95

Digitaal = 4,95
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Coachingspakket

Productbeschrijving

Met de inzichten komend uit het 

AEM-Cube rapport kan zowel aan 

persoonlijke als organisatiedoelstellingen 

worden gewerkt. Aan de hand van dit 

format in combinatie met de uitkomsten 

van de AEM-Cube kunnen manager en 

medewerker op verschillende niveaus 

aan hun doelstellingen werken.

Product

• Coachingspakket

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

coachingspakket/

Prijs per stuk

Print = 15,00

Digitaal = 12,50

AEM-Cube® 

Teambuilder-

Canvas

Productbeschrijving

Dit AEM-Cube Teambuildercanvas is 

te gebruiken tijdens een consult om 

de eigenschappen van verschillende 

teamdynamieken in kaart te brengen 

en te koppelen aan strategie. Het 

Teambuildercanvas wordt geprint op 

160 gram A4-papier.

Product

• Teambuildercanvas

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-teambuilder-canvas/

Prijs per stuk

2,95 
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AEM-Cube® 

Bodemwerk-

document

Productbeschrijving

Dit AEM-Cube bodemwerkdocument 

is te gebruiken tijdens interventie-

momenten, workshops en een-op-een 

coaching. De bodemplaat is beschikbaar 

als PDF. Het wordt aangeraden deze in 

kleur af te drukken.

Product

• Werkdocument

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

aem-cube-bodem-werkdocument/

Prijs per stuk

2,95 

3-Horizonnen 

Werkdocument

Productbeschrijving

Het 3-horizonnen werkdocument 

is ontwikkeld voor strategische 

workshops voor senior management, 

projectteams en HR-teams. Het helpt 

bij het structureren en begrijpen van 

sleutelrollen binnen de organisatie en 

deze, samen met hun talenten in kaart 

te brengen om groei-uitdagingen te 

overwinnen. 

Product

• Werkdocument

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/3-

horizonnen-werkdocument/

Prijs per stuk

2,95 
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Leadership in 

Transformation

Productbeschrijving

Dit document behandelt een toepassing 

van de AEM-Cube en de uitdagingen 

die leidinggevenden ondervinden. Het 

document is beschikbaar als PDF.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

leadership-in-transformation-the-quest-

for-consistency/

Prijs per stuk

0,00

Veranderings-

bestendigheid in 

Digitale 

Transformatie

Productbeschrijving

Dit document gaat in op wat er nodig 

is om binnen organisaties digitale 

transformatie te faciliteren. Inzicht in 

de huidige omgeving is noodzakelijk 

om verder te kunnen ontwikkelen. Het 

document brengt dit in kaart aan de 

hand van de Groei-Curve.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

veranderbestendigheid-in-digitale-

transformatie/

Prijs per stuk

 0,00 
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How to Manage 

Constructive 

Feedback

Productbeschrijving

Dit document is te gebruiken in 

combinatie met een AEM-Cube 

zelfbeeld- en feedbackrapport, dit 

kunnen HR-managers gebruiken 

wanneer zij de resultaten gaan 

bespreken met medewerkers. Het 

document geeft namelijk alle stappen 

weer die belangrijk zijn bij het geven van 

constructieve feedback.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

how-to-manage-constructive-feedback/

Prijs per stuk

Print = 15,00

Digitaal = 7,50

Qi Index en de 

AEM-Cube®

Productbeschrijving

Dit document koppelt de AEM-Cube 

aan de Qi Index. Het beschrijft jouw 

instinctieve bijdrage aan het managen 

van nieuwe, complexe en onzekere 

situaties en de implicaties voor 

effectief samenwerken met anderen. 

Dit document biedt een praktische 

benadering om de effectiviteit van 

de bijdrage van jouw medewerker te 

vergroten.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/qi-

index-en-de-aem-cube/

Prijs per stuk

Print = 7,50

Digitaal = 5,00
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Leiderschap en de 

AEM-Cube®

Productbeschrijving

Dit document betreft een aanvulling 

op de AEM-Cube, specifiek gericht op 

leiderschapskwesties.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

leiderschap-en-de-aem-cube/

Product per stuk

29,95 

Value Stream 

Transformation 

Handbook

Productbeschrijving

Dit handboek kan ingezet worden 

door professionals die werken met de 

AEM-Cube en Qi Index. Het verklaart 

het gebruik van de AEM-Cube en 

de Qi Index om zowel individueel 

als teamgedrag te ontwikkelen ter 

ondersteuning van de experimentele 

benadering van organisatorische 

transformatie en waardecreatie.

Product

• Document

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

value-stream-transformation-handbook/

Prijs per stuk

Print = 17,50

Digitaal = 15,00
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In dit hoofdstuk vind je alle beschikbare boeken en e-books. 

Deze boeken bieden ondersteuning bij en inzicht in onze 

tools.

https://www.human-insight.nl/product-categorie/boeken/

Boeken
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Always Change a 

Winning Team

Productbeschrijving

Always Change a Winning Team is een 

boek, geschreven door Peter Robertson 

in 2005. Het boek gaat dieper in op de 

verschillende aspecten van verandering 

en de impact die deze verandering 

heeft op organisaties, performance en 

mensen.

Product

• Boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-always-change-a-winning-team/

Prijs per stuk

24,95

De Ecologische 

Leider

Productbeschrijving

De Ecologische Leider is een boek, 

geschreven door Peter Robertson in 

2012. In het boek behandelt hij de 

verschillende aspecten van ecosystemen 

en wat dit in de praktijk betekent voor 

organisaties en leiderschap.

Product

• Boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-de-ecologische-leider/

Prijs per stuk

7,90
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Team Dynamics

Productbeschrijving

Dit boek gaat in op de teamdynamieken 

in en tussen de verschillende AEM-Cube 

kwadranten. Het dient als een aanvulling 

op het AEM-Cube rapport en biedt 

inzicht in hoe verschillende teamleden 

samenwerken, communiceren, 

resultaten leveren en omgaan met 

conflicten.

Product

• Boek

• E-boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-team-dynamics/

Prijs per stuk

24,95

12,95

Competenties

Productbeschrijving

Dit boek behandelt hoe competenties 

gekoppeld kunnen worden aan de 

verschillende AEM-Cube kwadranten. 

Het dient als een aanvulling op het 

AEM-Cube rapport en biedt inzicht in de 

connectie tussen 38 competenties en de 

verschillende AEM-Cube posities.

Product

• Boek

• E-boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-competenties/

Prijs per stuk

24,95

12,95
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Strategic Doing

Productbeschrijving

Dit boek gaat over de Strategic Doing 

methode die wordt aangewend om 

complexe problemen effectief te 

benaderen en om sneller van idee naar 

uitvoering te geraken.

Product

• Boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-strategic-doing/

Prijs per stuk

21,95

What Philosophy 
Can Teach You 
About Being a 
Better Leader

Productbeschrijving

What Philosophy Can Teach You 

About Being a Better Leader is een 

boek, geschreven door David Lewis 

en Alison Reynolds (et al.) in 2019. Het 

boek onderbouwt het belang van de 

menselijke component in organisaties 

vanuit de ideeën van bekende filosofen, 

zoals Aristoteles, Socrates, Kant en 

Nietzsche.

Product

• Boek

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

boek-what-philosophy-can-teach-you-

about-being-a-better-leader/

Prijs per stuk

17,50
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Human Insight heeft vele businessgames die u op 

een interactieve wijze laten kennismaken met de 

tools en u inzicht zullen bieden hierin. Voor een 

businessgame op maat, neem contact met ons op of 

vul de vragenlijst in op onze website.

https://www.human-insight.nl/businessgames/

Businessgames
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Leadership Game Leadership 

Challenge Game

Productbeschrijving

In de leadership game krijgt de 

leidinggevende in spé te maken met 

een aantal lastige werksituaties waar 

managers vaker mee te maken krijgen. 

Deze situaties zijn gebaseerd op 

expertinterviews met verschillende 

internationale bedrijven. De keuzes die 

de speler tijdens het spel maakt, vormen 

de leiderschapsstijl van de speler. 

Daarnaast geeft het spel inzicht in hoe 

leiderschapsintenties van de speler 

en zijn of haar daadwerkelijke gedrag 

kunnen botsen en hoe dit verbeterd kan 

worden, zowel met kortetermijndoelen 

als langetermijndoelen in gedachten.

Productbeschrijving

De leadership challenge is een online 

spel dat leidinggevenden voor complexe 

vraagstukken brengt om zodoende 

gedragsvoorkeuren en stijlen te meten. 

Op basis van deze online omgeving 

bouwt de deelnemer door het spelen 

een bepaald profiel op waaruit afgelezen 

kan worden waar de specifieke  

voorkeuren liggen van deze deelnemer 

op het gebied van leiderschap. Tezamen 

met een coach krijgt de deelnemer 

een terugkoppeling op zijn of haar 

ontwikkelgebieden en wordt hij/zij 

voorzien van praktische tips en tricks. 

Neem contact op via de website

https://human-insight-academy.com/p/

leadership-game

Neem contact op via de website

https://human-insight-academy.com/p/

leadership-challenge

Product

• Per spel

Product

• Per spel

Prijs per stuk

375,00

Prijs per stuk

750,00
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Quality of 

Interaction 

Card Game

Productbeschrijving

Het Quality of Interaction Card Game is 

een interactief spel dat spelers laat 

kennismaken met de Qi Index, zijn 

concepten en hoe ze deze tool zouden 

kunnen inzetten. Tegelijkertijd leidt het 

spelen van het spel tot een interessante 

dialoog met betrekking tot de kwaliteit 

van interactie tussen de spelers. 

Product

• Spel

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

quality-of-interaction-card-game/

Prijs per stuk

99,00
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In dit hoofdstuk vind je alle modules die wij aanbieden op 

onze academy. Via de academy kun je meer leren over 

onze tools of kun je je certificeren voor het gebruik van 

tools door bepaalde modules te volgen.

https://human-insight-academy.com/

Academy
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AEM-Cube® 
Project-
management-
module

Productbeschrijving

De AEM-Cube 

Projectmanagementmodule is 

ontwikkeld om projectleiders en anderen 

die betrokken zijn bij projectuitvoering 

te helpen om veelvoorkomende 

problemen aan te pakken. De minimale 

tijdsinvestering voor deze module is één 

uur. 

Product

• Module

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

aem-cube_project-leader

Prijs per stuk

70,00

Qi Index 

Introductiemodule

Productbeschrijving

De Qi Index Introductiemodule is 

ontwikkeld in samenwerking met 

David Lewis om kennis te maken met 

de Qi Index, een assessmenttool die 

de veranderkracht van organisaties 

meet door de dominante emoties, 

gedragingen en culturele eigenschappen 

in de organisatie te analyseren. De 

minimale tijdsinverstering voor deze 

module is driekwart uur.

Product

• Module

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

qi_introduction

Prijs per stuk

0,00



44

Strategic Growth 

Scan

Productbeschrijving

Met de Strategic Growth Scan helpen 

we je bij het in kaart brengen wat de 

groeidrijfveren binnen de organisatie 

zijn, welke uitdagingen hierbij komen 

kijken en waar mogelijkheden 

liggen, zodat opschaling en verdere 

ontwikkeling mogelijk gemaakt kunnen 

worden. 

Product

• Scan

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

organisation-quick-scan

Prijs per stuk

0,00

CommPlexity: 

Communicating 

Complex Ideas

Productbeschrijving

Met deze modules leer je hoe je sterke 

verhalen ontwerpt die verbinding maken met 

anderen, en hen ertoe aanzetten zich aan te 

melden, zich te abonneren, te kopen of op 

een andere manier te binden. Gecombineerd 

zijn de twee modules een krachtige 

leerervaring die je in staat stelt om complexe 

problemen, je ideeën en oplossingen te 

communiceren, en strategieën op te stellen 

om deze aan te pakken.

Product

• Module

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

commplexity_part_1

https://human-insight-academy.com/p/

commplexity_part_2

Prijs per stuk

35,00
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The Human Side 

of Innovation

Productbeschrijving

Deze training geeft managers, innovatieleiders 

en innovatieteamleden praktische inzichten in 

de menselijke dynamieken die komen kijken 

bij het navigeren van innovatieve projecten 

binnen uw organisatie. De training helpt je ook 

bij het creëren en managen van innovatieve 

teams en begeleidt je bij het overwinnen van 

specifieke uitdagingen en het signaleren ervan, 

voordat ze mogelijkheden tot succes laten 

mislukken. 

Product

• Module

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

the-human-side-of-innovation

Prijs per stuk

175,00
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In dit hoofdstuk vind je alle trainingen die wij aanbieden. 

Met de trainingen leer je meer over de tools en kunt je je 

certificeren. 

https://www.human-insight.nl/certificatietraining/

Trainingen
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Team Performance

Productbeschrijving

In deze training gaan we in op het probleem 

dat teamleden niet goed met elkaar overweg 

kunnen, omdat ze elkaars perspectieven niet 

kennen of begrijpen. Ook geven we je inzicht 

in hoe je hier als supervisor mee om kunt 

gaan. Met het AEM-Cube assessment brengen 

we in kaart wie jij bent als leidinggevende en 

teamlid, wat jouw natuurlijke bijdrage is aan 

groei en transitie en welke uitdagingen er nog 

in de toekomst liggen.

Product

• Training (8 uur)

• Training (16 uur)

• Training (24 uur)

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

team-performance

Prijs per stuk

1.750,00

3.000,00

5.250,00

Leading a Team

Productbeschrijving

Met deze training geven we je inzicht 

in je persoonlijke drive en motivaties 

als leider. Deze training helpt je om 

leiderschapsvaardigheden te verbeteren 

voor betere prestaties, door een beter 

zicht te geven op je natuurlijke bijdrage 

en op de manier waarop je als leider 

interacteert met je directe omgeving.

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

leading-a-team

Prijs per stuk

2.000,00
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Managing 

Complexity

Productbeschrijving

Tijdens deze training leren we je wat de 

levenscyclus van een organisatie is en hoe 

je kunt herkennen waar in de levenscyclus 

de organisatie zich momenteel bevindt. 

Ook leer je hoe je met deze kennis de 

organisatie kunt beschermen tegen de 

volgende complexiteit en hoe je dit als 

leidinggevende kunt managen.

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

managing-complexity1

Prijs per stuk

2.000,00

AEM-Cube® 

Certificatietraining 

Productbeschrijving

De AEM-Cube-certificatietraining biedt 

coaches, consultants en HR-professionals 

de vereiste kennis en vaardigheden om te 

werken met de AEM-Cube-assessment. 

Alle vaardigheden en kennis worden je 

bijgebracht om de AEM-Cube in de praktijk 

te kunnen brengen. De tijdsinvestering 

voor deze certificatietraining is anderhalve 

dag. Deze training kan ook online gegeven 

worden. 

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://human-insight-academy.com/p/

aem-cube_certification

Prijs per persoon

1.750,00*

*Inclusief: Online Academy, AEM-Cube-vragenlijsten voor de pilot-

case, begeleiding vanuit Human Insight, trainingmaterialen.
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ACT-Cube® 

Certificatietraining

Productbeschrijving

De ACT-Cube-certificatietraining 

zorgt ervoor dat je de cultuur en 

waardeketens van een organisatie kunt 

visualiseren en meetbaar kunt maken 

zodat je organisaties in staat kunt 

stellen om duurzamere prestaties te 

leveren en hen beter hun strategische 

doelstellingen uit kunt laten voeren.

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://human-insight.com/product/act-

cube-certification-training/

Prijs per persoon

1.250,00*

RPA-Cube 

Certificatietraining

Productbeschrijving

De RPA-Cube-certificatietraining leidt je 

op om deze strategisch assessment, die 

resultaatgebieden van een functieprofiel 

in kaart brengt aan de hand van 

drie dimensies, in te zetten. Met de 

mogelijkheid dit inzichtelijk te maken, 

worden organisaties in staat gesteld het 

optimale uit elk individu, team en elke 

functie te halen.

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

rpa-cube-certificatietraining/

Prijs per persoon

1.250,00*

*Inclusief: één ACT-Cube assessment (pilotproject), trainingsmate-

riaal, aanvullend sessiemateriaal. 

*Inclusief: één RPA-Cube assessment (pilotproject), training materi-

alen, aanvullende sessie materialen.
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Qi Index 

Certificatietraining

Productbeschrijving

De Qi Index Certificatietraining stelt je in 

staat om de interactie binnen organisaties 

in kaart te brengen. Je verdiept je in zowel 

cognitieve diversiteit en psychologische 

veiligheid, zodat je organisaties beter 

kunt helpen bij veranderingsprocessen. 

Deze training biedt je de mogelijkheid om 

cultureel gedrag te ontdekken en klanten 

te coachen met de inzichten van de Qi 

Index.

Product

• Training

Aanvragen via webshop

https://www.human-insight.nl/product/

quality-of-interaction-qi-certificatietraining/

Prijs per persoon

1.500,00
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