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De beste inzichten van de belangrijkste leiderschapsdenkers
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DE ALLERBESTE INZICHTEN OVER LEIDERSCHAP
Ben Tiggelaar presenteert een messcherpe selectie van de allerbeste 

leiderschapsinzichten ooit. En vertaalt ze meteen naar jouw praktijk.  

In een ultracompact  seminar met als gast: Simon Sinek, live vanuit de VS!

WWW.LEIDERSCHAPINEENDAG.NL
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PROGRAMMA
BLOK

1

BLOK
4

DE ESSENTIE VAN LEIDERSCHAP:  
DE KRENTEN UIT DE PAP

EXTRA: SIMON SINEK LEADING MILLENIALS:  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

ELKE DAG (NOG) EEN BEETJE  
BETER LEIDING GEVEN

• De impact die je hebt als leidinggevende: positief én negatief

• De essentie van leiderschap: wat doet een leider eigenlijk?

• Scholen, stromingen, richtingen: een praktisch overzicht

• 5 briljante inzichten die -bijna- niemand kent rond leiderschap

BLOK
2 PERSOONLIJK LEIDERSCHAP:  

LEIDINGGEVEN AAN JEZELF

• Hoe voorkom je dat je heel hard de verkeerde kant uit werkt?

• Jezelf in beweging zetten én houden

• Persoonlijk leiderschap werkt besmettelijk

• Praktische tips in persoonlijk leiderschap: de top 5

• Je persoonlijke plan: 5 stappen naar effectiever leiderschap

• Authentiek, situationeel, transformationeel... Wat voor leider wil je zijn?

• Groeien in leiderschap: beter worden én jezelf blijven

• 5 dingen om morgen al mee te beginnen

• How millennials think about work and purpose

• Challenges and opportunities for organizations

• Inspiring, leading and coaching millenials: do’s and dont’s

In dit blok geeft Simon Sinek een live gastcollege van ca 20 minuten vanuit zijn  
kantoor in de VS. Aansluitend beantwoordt hij vragen van deelnemers

09:30 uur tot 17:15 uur

BLOK
3 EEN GEOLIED TEAM BOUWEN:  

LEIDINGGEVEN AAN ANDEREN

• Wat je collega’s nodig hebben (en: wat ze vooral niet willen)

• Een goede sfeer én goede resultaten: kan dat?

• De beste manieren om positieve invloed uit te oefenen

• Praktische tips in teamleiderschap: de top 5



SIMON SINEK:  
LIVE VANUIT DE VS! 
Simon Sinek trok wereldwijde aandacht met 

zijn presentatie over leiderschap op TED. 

Deze is al ruim 30 miljoen keer bekeken en 

behoort tot de drie meest bekeken TED-

talks aller tijden. Zijn eerste boek ‘Start with 

Why’ werd een wereldwijde bestseller en 

zijn boek ‘Leaders eat last’ breekt ook  

records. Sinek is één van dé leiderschaps-

denkers van dit moment. 

Op veler verzoek komt Sinek terug als 

gastexpert op ‘Leiderschap in één dag’. 

Hij presenteert daar zijn nieuwste inzichten 

en neemt veel tijd voor vragen van deel-

nemers! 

Ook sprak hij een belangrijk deel van hen 

persoonlijk, tijdens gezamenlijke seminars 

en in interviews.  

Al deze kennis maakt Ben op een laag-

drempelige manier toegankelijk.

Seminar = inhoud + impact

Ben baart opzien met sprankelende  

seminars waarin hij ‘inhoud’ en ‘vorm’ op 

een perfecte manier samenbrengt. Een 

dag Tiggelaar is beslist géén luierdag: Ben 

hanteert een hoog tempo en presenteert 

veel inzichten, eye-openers en praktische 

tips. Hij brengt zijn verhaal op een  

bevlogen, enthousiaste en interactieve 

manier, waardoor je toch 8 uur lang op  

het puntje van je stoel zit.

SPREKERS

SEMINARLEIDER  
BEN TIGGELAAR
Dr. Ben Tiggelaar is één van Nederlands 

meest gevraagde trainers in leiderschap en  

verandering. Vanaf 2000 veroverde hij met 

maar liefst zeven boeken de nummer één- 

positie in de Nederlandse management- 

toptien. Zijn boek ‘Dromen Durven Doen’ 

verkocht zelfs meer dan 360.000 exemplaren: 

uniek voor een managementboek! Ook zijn  

columns in NRC worden veel gelezen en  

hoog gewaardeerd.

Ben Tiggelaar weet waarover hij praat

Voor deze in één dag-seminars las hij met zijn 

team duizenden pagina’s ván en óver de belang-

rijkste wetenschappers en management denkers. 



Steeds meer mensen moeten leiding geven in hun werk. Aan zichzelf, aan 

een team of aan allerlei groepen tegelijk. Wat komt er allemaal kijken bij 

het uitzetten van de koers en het motiveren van mensen? En hoe blijf je 

overeind als er steeds meer van je wordt gevraagd?

Op zoek naar antwoorden!

Ben Tiggelaar trok op onderzoek uit. En hij vond antwoorden op deze 

prangende vragen: 

•  Wat wordt er gedoceerd in de meest prestigieuze leiderschaps- 

programma’s ter wereld?

• Wat zijn de beste ideeën van de belangrijkste leiderschapsexperts?

• Wat zeggen de slimste wetenschappers over leiderschap?

•  En welke van deze inzichten zijn meteen toepasbaar in de dagelijkse 

praktijk?

Krenten uit de pap

In ‘Leiderschap in één dag’ haalt Ben voor jou de krenten uit de pap.  

Uit een enorme berg leiderschapskennis destilleerde hij de meest  

waardevolle en praktische inzichten. Krachtige lessen waar je meteen  

mee aan de slag kunt.

Standing on the shoulders of giants

Gebaseerd op de beste onderzoeken en de praktische ideeën van voor-

aanstaande managementdenkers als: Warren Bennis, Ken Blanchard, 

Clayton Christensen, Robert Cialdini, Stephen Covey, Peter Drucker, 

Marshall Goldsmith, Dan & Chip Heath, Linda Hill, Herminia Ibarra,  

Patrick Lencioni, John Maxwell, Henry Mintzberg en vele anderen...

LEIDERSCHAP IN ÉÉN DAG
“LEIDERSCHAP IS HET VERMOGEN OM MENSEN -JEZELF  
EN ANDEREN- BOVEN ZICHZELF UIT TE TILLEN.”  Ben Tiggelaar

“MARTIN LUTHER KING JR. GAVE THE ‘I HAVE A DREAM’ 
SPEECH, NOT THE ‘I HAVE A PLAN’ SPEECH.”  Simon Sinek

190.847  TREFFERS
Als je op Amazon naar ‘Leadership’ zoekt, krijg je 
ca. 190.847 boektitels. Overkill! De vraag is: welke 
inzichten zijn écht relevant voor jou? In dit seminar 
presenteert Ben Tiggelaar je alleen de allerbeste 
inzichten uit de moderne leiderschapsliteratuur. 



ULTRACOMPACT EN TOCH PRAKTISCH!
Voor ‘Leiderschap in één dag’ verzamelde Ben Tiggelaar  

de allerbeste leiderschapsinzichten die je helpen om:

• beter leiding te geven aan jezelf

• een betere leider te worden voor je team

• jezelf steeds verder te ontwikkelen als leider

CRUCIALE INZICHTEN ÉN EEN  
PERSOONLIJK PLAN
Elk blok wordt afgesloten met 5 cruciale inzichten.  

Verrassende eye-openers waar je al meteen mee aan de slag 

kunt. Die verwerk je in een persoonlijk leiderschapsplan. 

Superpraktisch. En 100% op maat gemaakt. 

PLUS: TOOLKIT
Bij het seminar zit een toolkit met o.a. een digitale reader, 

video-flashbacks en een powerpoint om aan collega’s te 

presenteren. En in de week na het seminar krijg je van  

Ben ‘5 challenges’ op video die je helpen ook écht profijt  

te hebben van alle kennis die je opdoet. 

EXTRA

Adembenemend!

Esmond Berkhout, directeur legal & compliance, Kempen & Co 

Eén grote trigger om mijn eigen leiderschap serieus te gaan nemen tbv mijn  

collega’s en mijzelf. 

Nannette Stekelenburg Weijer, KPN   

In één dag raak! Het grijpt je vast en je wil niet meer los. Leerzaam en praktisch. 

Inspirerend en geeft nadenkers en hoofdbrekers.

Rosalie van den Hoven, teammanager juridische en facilitaire zaken, Gemeente Woerden

Een van de weinige seminars waarvan je zegt: “Dit was het echt waard!!!”

Tim van Dreumel, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het seminar overtrof mijn verwachtingen en ik zie uit naar morgen, gelukkig  

een werkdag ;) om met hernieuwde energie mijn oor te luisteren te leggen.

Christiane Brand, consultant, BTT Interim Sales & Marketing Solutions 

Leiderschap in één dag geeft in sneltreinvaart waar ik als  leider sta en  

waar ik naartoe kan.

Paul Geltink, projectmanager, CCV Holland  
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WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS? 
De eerdere edities werden uitzonderlijk goed beoordeeld.  

Een greep uit de reacties:



WAT KOST HET?

Dit seminar kost € 995,- (excl. BTW).  

Dit bedrag is inclusief uitgebreide  

documentatie, lunch, parkeren etc. 

VOOR ELKE DEELNEMER

Je ontvangt bij dit seminar een  

werkboek, alle sheets en een aparte 

presentatie voor je collega’s op de  

zaak. Daarnaast krijg je een audio- 

programma met de highlights, een  

digitale reader en een follow-up met  

vijf leiderschapsuitdagingen.

GROEPSARRANGEMENT

Voor organisaties die meerdere  

deel nemers afvaardigen, hebben  

we speciale groepsarrangementen. 

Daarbij hoort uiteraard een lagere  

deelnameprijs. Maar we hebben ook  

ervaring met diverse andere opties  

die het voor groepen extra effectief  

en aantrekkelijk maken om deel te 

nemen. 

AANMELDINGSVOORWAARDEN

DenkProducties heeft het ‘Privacy 

Waarborg Certificaat’. Dat betekent 

dat je gegevens in veilige handen zijn. 

Ze worden nooit verkocht, of geleend. 

Want dan raken we ons certificaat kwijt. 

En dat willen we niet. Je tevredenheid is 

ons veel waard. Dus als je een seminar 

toch niet goed (genoeg) vond, krijg je 

kans op revanche. Op onze kosten. 

Op onze site vind je alle relevante  

voorwaarden.

LOCATIE

JAARBEURS

Jaarbeursplein 6a, 3521 AL Utrecht

CO-PRODUCTIE

De ‘in één dag’ formule is een initiatief 

van Ben Tiggelaar en DenkProducties.

WIL JE NOG MEER WETEN? 

Dat kan. Bel ons (020-3033820) en 

vraag naar Bouke Wiersum.  

Of stuur een mailtje naar  

wiersum@denkproducties.nl. 

LEIDERSCHAP IN ÉÉN DAG
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INSCHRIJVEN

Veel meer informatie en eenvoudig inschrijven: 

WWW.LEIDERSCHAPINEENDAG.NL


