
AEM-Cube® Certificatietraining
Als voorwaarde om te mogen starten aan Flexian Academy verzorgt onze partner Human Insight de AEM-Cube®
Certificatietraining. Na de trainingsdag start het pilotproject. Na een succesvolle terugkoppeling van dit 
pilotproject ben je AEM-Cube gecertificeerd. Met dit certificaat en enkele AEM-Cubes op zak ben je klaar om te 
starten aan de Flexian Academy.

Signaleren
Dialoog 
Reflecteren o.b.v. externe signalen (omgeving) – Synergie organisatie, team(s) en individu

interne signalen (lijf) – Het nut van emoties
Classificeren volgens het Flexian Canvas als onderdeel van methodisch werken
Drijfveeranalyse

In perspectief stellen
AEM-Cube vanuit organisatie-, team- en individueel perspectief
De invloed van angst: Het inventariseren van prognostische factoren en de kwaliteit van interactie
Competenties en drijfveren geladen vanuit de natuurlijke bijdrage
Verwachtingsmanagement o.b.v. haalbare resultaatgebieden (RPA)

Verklaren & voorspellen
Acceptatie als voorwaarde tot constructief samenwerken
Interesse vragen – Denken in twee opties
Hypotheses vormen op organisatie-, team- en individueel niveau

Advies in organiseren
Spontaan beloop beschrijven
Behoefte organisatie, team(s) en individu inventariseren en prioriteren
Rendement van interventies voorspellen op organisatie-, team- en individueel niveau 
Jouw rol als adviseur in organiseren van Human Capital

Professional in Human Capital
Casuïstiek
Presenteren Professional Portfolio

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7-8

Dag 9-10

Certificatie

Professionele luistervaardigheid - Sensitiviteit inzetten - Systeemclassificatie volgens Flexian methode - Bouwen 
professionele vertrouwensrelatie - Veiligheid - Openstaan - Bewustwording

Belangenverstrengelingen inzichtelijk - Herkennen van diverse bijdragen en het nut ervan - Opwaarderen 
vertrouwde assessments (DISQ, MT Drives, Spiral Dynamics etc.) - Effectiviteit van interventies verhogen

Hypotheses vormen - Neutraliseren van emoties - Extern en intern draagvlak vergroten (Sales) -
Warm, competent en leider (D. Kahneman 2002)

Belangenverstrengelingen verklaren - Voorspelbaarheid op rendement - Consequentieanalyse per interventie 
en bedrijfseconomisch prioriteren – Succesratio verhogen van jou als professional

Consultancy met hoog rendement bij minimale interventie – Profilering en pitchen jouw als professional


