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SPECIAL
GUEST:

President
Barack Obama

EEN UNIEK EN EXCLUSIEF SEMINAR OVER
DE KRACHT VAN ‘FORWARD THINKING LEADERSHIP’.
MET TOPEXPERTS IN INNOVATIE, LEIDERSCHAP EN
VERANDERING.

28
09
18

PROGRAMMA
10.00 REGISTRATIE

11.30 GRAND OPENING

BLOK 1: FORWARD
We leven in extreem uitdagende tijden. Klanten veranderen, businessmodellen
transformeren. Technologie ‘disrupts’ elke organisatie. Ook die van jou.
Een ‘forward thinking’ leider is vooral nieuwsgierig naar deze toekomst.
Met o.a. Steven van Belleghem, Alexander Klöpping, Ali Niknam en Gillian Tans.

BLOK 2: THINKING
Nieuwe tijden vragen andere manieren van denken. Creatieve manieren
om problemen op te lossen en kansen te grijpen. ‘Forward thinking’ leiders
zijn positief en innovatief. Ze omarmen nieuwe perspectieven.
Met: Daniel Shapiro, Maggie MacDonnell, Michaela DePrince.

BLOK 3: LEADERSHIP
‘Forward thinking’ leiders zetten visie om in actie. Hoe zorg je dat je wegblijft uit
de waan van de dag om te focussen op wat écht belangrijk is? Om zo de leider
te worden die je graag zelf had gehad?
Met: Bas van der Veldt en Marshall Goldsmith.

President Obama over Foward Thinking Leadership
Ben Tiggelaar gaat in gesprek met President Barack Obama over leiderschap
en verandering (60 minuten).
• Hoe creëer je een beweging van hoop en verandering?
• Hoe neem je anderen mee naar het hogere doel van je organisatie?
• Wat is je persoonlijke rol hierin en hoe ga je om met tegenslag?
19.30 - 20.00 AFSLUITING

20.00 BORREL

Voor meer informatie:
www.denkproducties.nl/obama

Welke unieke kwaliteit onderscheidt exceptionele leiders van gewone leiders?
Het antwoord is ‘forward thinking’: het vermogen om mensen mee te nemen in
de reis naar een betere toekomst.

You are the change you need in your team.
Als ‘forward thinking’ leider ben jij de zuurstof die het vuur van verandering laat
branden. Je kijkt niet naar wat er voor je neus staat, maar wat er in de toekomst ligt.
Je ziet toekomstmogelijkheden, ontwikkelt inspirerende ideeën en neemt jouw
team mee in de verandering die nodig is.
Op 28 september staan de allerbeste experts in leiderschap en verandering
samen op één podium in Nederland. Mét als afsluiting: een podiumgesprek
met special guest President Barack Obama!

Change will not come if we wait
for some other person or some
other time. We are the ones we’ve
been waiting for. We are the
change that we seek.
Barack Obama

PRESIDENT BARACK OBAMA
President Obama sluit het seminar af met een Q&A podiumgesprek
van een uur over leiderschap, verandering en vooruit denken.

About President Barack Obama
On November 4, 2008, Barack Obama was elected the 44th President
of the United States, winning more votes than any candidate in
history. He took office at a moment of crisis unlike any America had
seen in decades – a nation at war, a planet in peril, the American
Dream itself threatened by the worst economic calamity since the
Great Depression. And yet, despite all manner of political obstruction,
Obama’s leadership helped rescue the economy, revitalize the
American auto industry, reform the health care system to cover
another twenty million Americans, and put the country on a firm course
to a clean energy future – all while overseeing the longest stretch of
job creation in American history.
In times of great challenge and change, President Obama’s leadership
ushered in a stronger economy, a more equal society, a nation more
secure at home and more respected around the world.
The Obama years were ones in which more people not only began to
see themselves in the changing face of America, but to see America
the way he always has – as the only place on Earth where so many of
our stories could even be possible.
Barack Obama and his wife, Michelle, are the proud parents of two
daughters, Malia and Sasha.

When times get tough,
we don’t give up. We get up. Barack Obama
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Tech-ondernemer en
dagvoorzitter

Expert in technologie
en klantrelaties

CEO van
Booking.com
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Oprichter Blendle en
Universiteit van
Nederland

Mede-oprichter en
CEO van Picnic

Professor Harvard
Business School

Soliste bij het
Nationaal Ballet

Maggie
MacDonnell

Bas van
der Veldt

Marshall
Goldsmith

Ben
Tiggelaar

Won de prijs ‘Beste
leraar ter wereld’

CEO van AFAS
Software

Beste leiderschapscoach ter wereld

Expert in leiderschap
en verandering

Kijk voor het volledige programma op
www.denkproducties.nl/obama

Voor meer informatie en inschrijven:
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/OBAMA
TICKETS
Er zijn drie verschillende soorten tickets voor dit seminar. Alle plekken hebben
goed zicht op het podium.
Reguliere tickets
Tickets met goed zicht op het podium. Uiteraard met het comfort en de kwaliteit die je
van een DenkProducties seminar kan verwachten.
VIP tickets
Met een VIP ticket zit je vooraan in de zaal, op de beste plekken. Als VIP heb je ook
toegang tot de VIP lounge tijdens de pauzes. Let op: het aantal VIP tickets is beperkt.
Groepen
Kom je met een groep collega’s of relaties? Maak gebruik van speciale groepsprijzen en
extra privileges. Er zijn drie pakketten met verschillende extra’s: voor 20, 50 en 100 personen.

HEB JE VRAGEN?
Stel ze gerust via info@denkproducties.nl of 020-3033820.

MEER INFORMATIE OVER TICKETS EN PRIJZEN
www.denkproducties.nl/tickets

PLUS: 100 TICKETS VOOR GOEDE DOELEN!
100 tickets zijn niet te koop, maar worden gedoneerd aan charitatieve organisaties.
We willen de leiders van deze organisaties inspireren én hen de tools en inzichten
bieden om zich nog effectiever in te kunnen zetten voor onze maatschappij.
Deze speciale plekken hebben strikte voorwaarden en worden vanaf 1 september
toegewezen door een speciaal team.
Vragen: charity@denkproducties.nl

