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GASTSPREKERS:

SPECIALE GAST: WERELDBEROEMD NOBELPRIJSWINNAAR DANIEL KAHNEMAN

INNOVATIEF, HYBRIDE SEMINAR | 21 SEPTEMBER 2021 

RUIS & DE KUNST VAN 
HET KRITISCH DENKEN

NOBELPRIJS-
WINNAAR

DANIEL 
KAHNEMAN

TWEE SOORTEN TICKETS: 

#1 Digitaal seminar

#2 VIP seats max 100 (fysiek)

BEN
TIGGELAAR

MARGRIET  
SITSKOORN

SANNE
BLAUW

DANIEL KAHNEMAN 
IS TERUG! 
Na 'Thinking Fast and 
Slow' spreekt hij nu voor 
het eerst over zijn nieuwe 
boek 'Ruis' (Noise).

uitverkocht
!



HYBRIDE PROGRAMMA
Je kunt op 21 september op twee manieren deelnemen aan dit bijzondere 

seminar: 

#1:    Digitaal seminar met Daniel Kahneman -live vanuit New York- en een 

aantal gasten. Kahneman deelt zijn beste lessen uit Noise en experts én 

kijkers kunnen hem live vragen stellen. 

#2:    VIP seats (max 100) Stoelen in onze digitale studio van waaruit je de 

digitale sessie met Kahneman meemaakt. Met daarvoor én daarna 

interessante lezingen van topexperts. 

21
09
21

Uitgebreide informatie over het programma:
www.denkproducties.nl/kahneman

'Een sessie met Kahneman staat garant voor een berg  

aan wijsheid, gestoeld op jarenlang onderzoek. Vertaald 

naar praktische inzichten voor iedereen die helderder  

wil denken en de juiste beslissingen wil nemen.' 

Hans Janssen, oprichter DenkProducties

LIVESTUDIO

VIP SEATS

uitverkocht
!



Er lopen op deze wereld weinig levende legenden rond, maar Daniel Kahneman is er beslist 

één van. Hij deed baanbrekend onderzoek op het snijvlak van psychologie en economie. 

Maakte korte metten met de rationeel calculerende mens en toonde glashard aan dat onze 

beslissingen vaak gedreven worden door biases en emoties. Vaker dan we zelf denken. 

#1 Nobelprijswinnaar 

In 2002 kreeg Kahneman de Nobelprijs voor de Economie voor zijn onderzoek met Amos 

Tversky naar hoe mensen denken en beslissingen nemen. Zij waren de eerste psychologen 

die deze Nobelprijs ontvingen. Ooit. 

#2 Meesterwerk: Thinking Fast and Slow

De inzichten uit zijn jarenlange onderzoeken bundelde Kahneman in een boek: 

Thinking Fast and Slow. Dat werd een wereldwijde bestseller en wordt volgens  

kenners als absoluut meesterwerk beschouwd. Het ging wereldwijd miljoenen  

keren over de toonbank. 

#3 Wijsheid en inspiratie

Daniel Kahneman is inmiddels 87 maar is nog steeds zeer actief als onderzoeker en schrijver. 

Hij is een inspiratiebron voor velen en maakt indruk met zijn werk dat wetenschappelijke 

wijsheid en praktische inzichten perfect combineert. 

#4 Nieuw boek: Ruis (Noise)

Kahneman is terug met de langverwachte opvolger van Thinking Fast and Slow: 

Ruis (Noise). Een boek dat wederom verrast met een haarscherpe analyse van 

factoren die ons heldere denken in de weg zitten. Hij toont aan: we willen graag 

helder denken, maar er zit ruis in ons hoofd. Met de juiste inzichten, verminder je 

die ruis en neem je betere beslissingen. 

#5 Zeer zeldzame livesessie

Gezien zijn leeftijd vliegt Kahneman niet meer de wereld over om lezingen te geven.  

Hij doet slechts zeer sporadisch digitale livesessies. Deze kans komt dus echt maar  

één keer voorbij! 

LEVENDE LEGENDE:     
DANIEL KAHNEMAN 



Uitgebreide informatie over het programma:
www.denkproducties.nl/kahneman

DIGITAAL SEMINAR  
vanuit innovatieve livestudio

(14.00 - 17.00 uur)

FYSIEKE DEELNAME  
in onze innovatieve livestudio

(11.00 - 19.00 uur)

   11.00 – 13.00 

BLOK 1 Crash course psychologie 

Wat moet je weten uit het werk van 

Kahneman, de gedragseconomie en 

psychologie? 

   18.00 – 19.00 

BLOK 3 RUIS-jacht 

Interactieve workshop waarin je de inzichten 

uit deze dag vertaalt naar praktische actie-

punten voor je dagelijkse werk.

   14.00 – 17.00 

BLOK 2 Noise & The art of critical thinking

A dynamic and inspiring digital program, exploring key insights in brain science,  
psychology and behavioral economics.

How emotions rule our brain
Lecture by Margriet Sitskoorn (30 mins)

The number bias
Lecture by Sanne Blauw (30 mins)

Behavioral science in the workplace
Lecture by Ben Tiggelaar (30 mins)

Noise: a flaw in human jugdgement
Daniel Kahneman in moderated conversation with Ben Tiggelaar (25 mins)

Behavioral economics for leaders
Daniel Kahneman in moderated conversation with Ben Tiggelaar (20 mins)

Plus: short breaks and moments for your questions. This digital session is English spoken.

Prijs: € 395,- (excl BTW) Prijs: € 995,- (excl BTW) – max 100

uitverkocht
!



GAST-EXPERTS 
Naast Kahneman zie je op 21 september een aantal nationale topexperts in gedragspsycholo-

gie, neuropsychologie en econometrie. 

 

Ben Tiggelaar is gedragswetenschapper, bestsellerauteur en 

docent aan o.a. IE Business School. Hij werkte al eerder met 

Kahneman in zijn seminar Psychologie in één dag. Tiggelaar kan 

als geen ander de inzichten uit gedragsonderzoek vertalen naar 

tips en takeaways die je direct kunt toepassen.

 

Margriet Sitskoorn is hoogleraar neuropsychologie aan de 

Universiteit van Tilburg en auteur van diverse bestsellers over ons 

brein. Zij legt glashelder uit hoe het kan dat ons brein soms zo 

emotioneel ontvlamt en hoe we dat kunnen voorkomen. Sitskoorn 

wordt geroemd om haar vermogen om breinkennis zeer toegan-

kelijk te doceren.

Sanne Blauw is superspecialist in gecijferdheid. Ons vermogen  

én onvermogen om cijfers te lezen en interpreteren. Waar cijfers 

belangrijk zijn, ligt misleiding op de loer. Sanne is correspondent 

Ontcijferen bij de Correspondent en schreef een bestseller met 

alleszeggende titel: ‘Het bestverkochte boek ooit (met deze titel)’

INFO digitaal seminar

 Dinsdag 21 september 2021

  14.00 - 17.00 uur

 Online

 € 395,- excl. BTW

 Engels gesproken

INFO fysiek seminar

 Dinsdag 21 september 2021

  11.00 - 19.00 uur

 Central Studios, Utrecht

 € 995,- excl. BTW

 Blok 2 is Engels gesproken

uitverkocht
!
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TWEE TICKETS

#1: DIGITAAL LIVE SEMINAR 

Je krijgt toegang tot het digitale seminar met Daniel Kahneman vanuit onze innovatieve livestudio in 

Utrecht. Je hoort en ziet Kahneman live en kunt vragen insturen om aan hem te stellen. Je volgt dit 

programma relaxed thuis en krijgt vooraf het boek ‘Ruis’ opgestuurd. 

#2: VIP SEATS (MAX 100)

De eerste 100 inschrijvers voor een VIP seat krijgen iets heel bijzonders. Zij komen naar onze livestudio 

in Utrecht en maken daar het programma mee. In luxe, ruime setting als livepubliek. Voor én na de 

sessie met Kahneman krijg je live college van Nederlandse topspecialisten. Exclusief en heel persoonlijk. 

WAT ALS? 

Mocht het op 21 september niet verantwoord of toegestaan zijn om mensen live samen te brengen in 

een studio, dan ligt er een plan B klaar. In dat geval boeken we je VIP stoel om naar een digitaal ticket 

(met restitutie) óf kun je kiezen voor 3 tickets voor het digitale seminar waardoor je 2 collega’s of relaties 

kunt verrassen met dit bijzondere programma. 

Meer informatie en eenvoudig inschrijven:
WWW.DENKPRODUCTIES.NL/KAHNEMAN

98.1%
klanttevredenheid

uitverkocht!
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