DE 40 ALLERBESTE LEIDERSCHAPSIDEEËN
VOLGENS BEN TIGGELAAR
DE OPVOLGER VAN MBA IN ÉÉN DAG!
PREMIÈRE: 10 JUNI 2022 BEATRIX THEATER UTRECHT
SPECIALE DEAL: 2=1 TICKETS

DENKPRODUCTIES.NL/TIGGELAARTOP40
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06
22

PROGRAMMA
09.00 ONTVANGST EN REGISTRATIE

09.30 START SEMINAR

BLOK 1: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP DOOR DE BINNENBOCHT
10 ideeën voor het leidinggeven aan de lastigste persoon op aarde: jezelf.
Hoe werkt persoonlijke groei? Wat zijn slimme doelen? Hoe creëer je rust in
je agenda? Wat zijn de grootste valkuilen om te vermijden? En aan het eind
van dit blok: één tip die altijd werkt en die we meteen uitproberen.

BLOK 2: ZO MAAK JE JE COLLEGA’S EEN KOPJE GROTER
10 eye-openers voor positieve impact op je collega’s.
De snelste manier om meer impact te maken is door anderen te laten groeien.
Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met lastige (of gewoon onzekere) mensen?
Van alle ideeën die je opdoet, vertaal je er één direct naar jouw praktijk.

BLOK 3: IEDEREEN INFLUENCER, IEDEREEN MARKETEER
10 ideeën voor mensen die (denken dat ze) niet aan marketing doen.
Hoe krijg je de handen op elkaar voor jouw idee? Bij collega's of hoger
management? In dit blok: de beste marketingtips. Want anno nu is iedereen
influencer. Eén tip passen we ter plekke toe. Zo makkelijk is het.

BLOK 4: VERANDEREN: HOE DAN?
10 veranderinzichten om je wereld elke dag iets beter te maken.
Geweldige ideeën die je niet implementeert zijn net zo nuttig als... geen ideeën.
Dus: hoe dan? Hoe verander je jezelf, je collega’s en de wereld om je heen?
Eén meesterlijk inzicht zetten we meteen in. Geen tijd te verliezen.

17.00 EINDE SEMINAR MET EEN BORREL

Ben Tiggelaar is een van Nederlands meest
begenadigde sprekers. Iemand die makkelijk
en direct contact met mensen maakt.
Redactie MT/Sprout

DE 40 ALLERBESTE LEIDERSCHAPSIDEEËN
VOLGENS BEN TIGGELAAR
Leidinggeven is stevig doorwerken. Je wilt het beste uit je mensen halen. Én je teamdoelen
bereiken. Én er zijn voor het thuisfront. Én zelf groeien. Én …
Wie heeft er tips over hoe je dat het slimste doet? Liefst écht praktisch.
Ben Tiggelaar is een fanatiek verzamelaar van de beste tips en inzichten voor managers,
ondernemers en professionals. Hij zoekt ze voor zijn columns in NRC, zijn podcast bij BNR
en zijn vele seminars en colleges.
De collectie van Tiggelaar is een kennis-walhalla voor iedereen die werk wil maken van
beter leiderschap. Een oneindige platenkast met de beste leiderschapstips en de beste
managementhits.
Op 10 juni presenteert Ben Tiggelaar zijn persoonlijke Top 40.
De aller- allerbeste leiderschapsideeën anno nu.
• 4 hot topics: thema’s die elke leider beter wil begrijpen.
• 10 slimme inzichten per topic: uit wetenschap én praktijk.
• Eén supertip die je ter plekke al kunt toepassen.
Je krijgt: 40 eye-openers in 400 minuten en talloze tips. In een verrassend nieuw seminar
concept. Vol how-to-ideeën die meteen werken. En interactie, muziek en belevenis.
Want leren, dat doe je het beste op het puntje van je stoel.

PREMIÈRE-ACTIE: 2=1 TICKET
Alleen voor deze première van de Tiggelaar Top 40 is er een geweldige actie.
Je krijgt twee tickets voor de prijs van één! Je kunt dus jouw favoriete collega, klant
of partner kosteloos meenemen. Claim nu jouw 2=1 ticket! De naam van jouw gast kan
je later aan ons doorgeven. Wel zo makkelijk!

OVER BEN TIGGELAAR
• Dr. Ben Tiggelaar studeert al meer dan 30 jaar op leiderschap
en verandering. Als journalist, docent & gedragwetenschapper.
• Acht van Bens boeken (o.a. Dromen, durven, doen en De Ladder)
stonden op nummer één in de Nederlandse management top 100.
• Wekelijks schrijft Ben een column over werk en leven voor NRC
en interviewt hij experts over persoonlijk leiderschap voor BNR.
• MBA in één dag (ons vorige seminar) is met 22.345 deelnemers
het meest succesvolle Nederlandse managementseminar ooit.
• Ben is visiting professor aan IE Business School in Madrid. Ook
verzorgt hij regelmatig gastcolleges bij andere universiteiten.
• Ben interviewde talloze grootheden over leiderschap en verandering, onder wie:
Stephen Covey, Daniel Kahneman, Henry Mintzberg, John Kotter, Simon Sinek en Barack Obama.

EXTRA: TERUGKIJKEN, TERUGLEZEN EN TOEPASSEN
Als je op zo’n seminardag een hitparade van slimme ideeën voorgeschoteld krijgt, is het
fijn als alles goed beklijft. Daarom krijg je deze 3 extra’s:
1. Terugkijken: je krijgt 4 weken toegang tot de video-opnames van het seminar.
Compact geknipt per tip. Zo kijk je je favoriete onderdelen makkelijk terug.
2. Teruglezen: speciaal voor dit seminar maakt Ben Tiggelaar een ‘5 minuten boekje’.
Tips en inzichten die uiterlijk 5 minuten kosten om te lezen of te doen.
3. Toepassen: voor maximaal rendement uit het seminar helpen we je met het toepassen
van de tips. Met bonusmateriaal, een presentatie om in je team te delen en veel meer.

Uitgebreide informatie over het programma:
DENKPRODUCTIES.NL/TIGGELAARTOP40

3 VRAGEN OVER
DE TIGGELAAR TOP 40
#1 Waarom is dit seminar relevant voor mij?
Omdat het tjokvol goede ideeën zit waarmee je direct aan
de slag kunt. Het zijn stuk voor stuk evidence based ideeën
vertaald naar praktische tips. Daarmee helpt dit seminar je om
een betere leider te worden. En dat in één super inspirerende
dag. Het snelste leiderschapstraject dat je ooit deed.

#2 Is dit een soort MBA in één dag?
Absoluut. Sterker nog: dit programma gaat een stap verder.
In dit nieuwe seminar gaat het niet alleen om ‘klassieke ideeën’ uit de managementliteratuur,
maar staat Bens persoonlijke selectie centraal. Wat vindt hij zélf de allerbeste tijdloze én
superactuele ideeën uit onderzoek én praktijk?

#3 Ik heb MBA in één dag al eens gedaan: heeft dit seminar dan nog zin?
Zeker, je gaat dit misschien nog wel leuker en nuttiger vinden dan MBA in één dag. Je kent
de Tiggelaar-stijl: inhoudelijk, praktisch, veel, snel (met een beetje humor). In dit programma
staan de échte how to- tips centraal. Als je ooit MBA in één dag deed, dan hoor je minder
dan 10% overlap.

PREMIÈRE-ACTIE:
2=1 TICKET
Alleen voor deze première van de Tiggelaar
Top 40 is er een geweldige actie. Je krijgt
twee tickets voor de prijs van één. Je kunt

INFO
Vrijdag 10 juni 2022
09.30 - 17.00 uur
Beatrix Theater, Utrecht

jouw favoriete collega, klant of partner
kosteloos meenemen. Claim nu jouw 2=1
ticket! De naam van jouw gast kan je later
aan ons doorgeven. Wel zo makkelijk!

2 tickets voor €995,- excl. btw
	denkproducties.nl/
tiggelaartop40

Meer informatie en inschrijven:
DENKPRODUCTIES.NL/TIGGELAARTOP40
WAT KOST HET?
Deze dag kost € 995,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief toffe extra’s, lunch, parkeren etc.
Op al onze seminars zit een 100% tevredenheidsgarantie: ze zijn elke euro waard.
Fijn om te weten.
GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN
Met je collega’s naar een seminar gaan. Dat maakt het toepassen van de inzichten in
de praktijk veel gemakkelijker: iedereen is bijgespijkerd en kan samen aan de slag.
Mail naar godfried@denkproducties.nl voor de mogelijkheden.
IK WIL NOG MEER WETEN
020 - 3033820
customercare@denkproducties.nl
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