BEN TIGGELAAR

MBA IN ÉÉN DAG
De beste antwoorden op de belangrijkste managementvragen

WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS?
De eerdere edities werden uitzonderlijk goed beoordeeld. Dit zijn alle reacties van
deelnemers die toestemming gaven hun feedback te delen.

9

Topsport met effect voor iedere ondernemer.
Oene Christiaan Mulder, Van Spronsen makelaars B.V.

8

Goed uitgebreid overzicht, dat je denken ‘aan’zet.

9

Een heerlijke dag. Heel veel nuttige info waar je voorlopig weer even mee verder kan.

10

Toine Bles, Wild Duck

Simon Morriën, Gemeente Almere

Energiek en met nieuwe energie weer aan de slag.
Anja van den Dobbelsteen, Brabant Water

8

Connect, then correct.

9

Heerlijk om bij aanwezig te zijn en een feest van herkenning. Goed voor hernieuwde
bewustwording van een aantal zaken.

Dini Broothaerts, Sergoyne car-parts

Paola Fossatelli, Raad voor de Kinderbescherming

8

Maar eerst connectie voor je over gaat tot correctie.
Martin Companje, Holdingmaatschappij Roosdom Tijhuis BV

10

In een vlot tempo een volledige opfrissing van ﬂink wat jaren losse inzichten.

9.9

Connect before you correct. Walk the talk. Meer inspiratie, minder ratio.

8

Deze 2e keer, is net zo inspirerend.

Ricky van Cranenbroek, KPN

Marianne Donker, VU University Amsterdam

Marie-José van der Elst, De Hartekamp Groep

8

Oude en nieuwe theorien kernachtig toepasbaar maken voor huidige
vragen/problemen lukt zeer goed.
Ferdi van Es, Rijkswaterstaat

9

9.25
9

Heel veel nuttige info op een inspirerende manier gebracht.
Marc Geruts, Gemeente Oss

Inspirerend & toepasbaar.
Nigel Hassall, XXS Amsterdam

Zoveel goede informatie vat een rijkdom om dit weer opgefrist te krijgen door
een inspirerende man.
Lucy Hermsen, Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

8.5

Deze dag heeft me weer een stapje verder gebracht. Super!

10

Heel veel goede handvatten meegekregen!

9

8

Ellen Hoekstra, UWV

John van der Hulst, KPN

Een heldere inspirerende reis door managementland.
Hein Jansen, CSV Ridderhof

Ik stap het Beatrix theater uit met in mijn rugtas een bron aan inspiratie, motivatie en
inzicht.
Hans Kersten, H.J. Piekschool
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Insprirerend mooi overzicht.
Rudy Kor, Twynstra Gudde

Boeiend, zinvol, veel geleerd.
Henk Kuipers, Gemeente Emmen

Verhelderend en praktijk gericht.
Niels de Lange, KPN

Wow, veel energie en kennis heeft een beweging bij mij op gang gebracht.
Elza-Baukje Lap, GBS De Bongerd

Alle facetten van modern leiderschap en de bijbehorende stuggles komen aan bod.
Robert van de Looij, Van Lanschot Bankiers NV

Uitstekend overzicht van de laatste inzichten uit de management literatuur.
Arnoud van der Maas, Rechtbank ‘s-Gravenhage

Dat veel ‘oude’kennis nog steeds actueel is veel insprirerende voorbeelden.
Geert Martens, UWV

Veel wake-up calls en mooi compleet verhaal.
Bianca Mulder, Pius Consultancy

8
8
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Een mooie manier om wakker geschud te worden en mijn HBO kennis af te stoffen.
Alexander Bader, Autobedrijf Van Dijk Culemborg B.V.

Inspirerend.
Maurice Pastoor, DMP

Een leuke educatieve dag, enorm tempo, maar voor ieder voldoende haakjes te vinden voor
toepassing in de eigen organisatie.
Marloes Pot, Academie voor Vastgoed

9

Mooi gebalanceer overzicht in vier blokken van belangrijkste inzichten gepresenteerd op
aantrekkelijke wijze.
Raymond van Rijnsoever, Instituut voor Juridisch Onderwijs
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9

Theorie met practische toepassing. Nuttig, leerzaam en opfrissend.
Robin Schuurman, UWV

Waardevolle, energiegevende en aan het denken zettende dag, je springt weer ‘aan’!
Annemarie Siefken, BNP Paribas Cardif

Een reis langs de grootheden in ‘the business’.
Ed Sloot, KPN

Veel interessante theoriën. Inspirerend.
Johan Sluijmer, Isala

8

Insprirerend.

9

Insprirerende, leerzame, boeiende, maar ook lange dag.

8

Een zeer snelle verfrissing van vele managementtools.
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Peter Tilleman, Alligator Plastics B.V.

Jeroen Verwoort, UWV

Henk Vonhof, FranklinCovey BeNeLux

Inspirerend.
Dennie Wellerdieck, Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Interessant en goed toepasbaar in de praktijk.
Linda Westendorp, Gemeente Emmen

Ontzettend veel stof, maar heel goed samengevat!
Erwin Wils, KPN

In hoog tempo worden de visies van management zieners kort en krachtig neergezet.
Inhoud niet nieuw, maar een zeer aangename manier om weer even te worden opgefrist.
Kobus Kerkhof, KPN
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Inspirerend veranderd je kijk om veel onderwerpen!
Menno Markus, KPN

Enorm leerzaam, praktisch, motiverend en uitdagend!
J. de Jong, St Opwekking

Interessante en leerzame dag die aanzet tot denken!
M. Loos, ING Bank

Mooie combinatie tussen inhoud en vorm, knappe samenvatting aansprekend gepresenteerd.
Gert-Jan Lodder, Tweede Kamer der Staten-Generaal

Heerlijk verhelderend, het enthousiasme is groot om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
A van Barneveld, Van Barneveld Verpakkingen BV

Ik vond het een leuke en erg leerzame bijeenkomst, die goed georganiseerd was. De gedrevenheid
en het enthousiasme waarmee Ben Tiggelaar presenteerde, werkte aanstekelijk.
Doreen Steenland-Mulder, Waterschap Rivierenland

9
9

Inspirerend en motiverend.
John Bindels, KPN

Een inspirerende en goed verzorgde dag met heel veel informatie, maar ook voldoende tijd voor
bezinning en ontspanning.
Erwin Zijleman, Centraal Planbureau

9

8

Aansluiting aan mijn dagelijkse werkzaamheden is super.
Balte de Wit, KPN

Door alle theorieën in 1 dag te horen lukt het je om kruisverbanden te leggen, zaken te combineren
en zo tot concrete, inspirerende ideeën te komen voor mijn afdeling en organisatie.
Hetty Leijnse, Cito Benelux bv
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Perfect vanuit de doelgroep gedacht, bijzonder inspirerend!
Hinke Wissink, tandartspraktijk Coen Wissink

Een heel goed concept en perfect georganiseerd.
F. Veringa, HMC

Helder - goede vorm - mooi verzorgd - interessante informatie.
Charles Begheyn, Begheyn management trainingen bv

Een geweldige samenvatting van alle aspecten die samenwerking heet.
J.J. Kuipers, Gasunie

Adembenemende oppepper.
Jobs Linthorst, Kliniek voor Orthodontie Tilburg

9

Een mooie manier om in een korte tijd de stofdoek over reeds opgedane kennis te halen,
waarbij je ook nog eens inzicht krijgt in de verschillende management denkrichtingen.
Liesbeth van der Korst, KPN Consulting

8

Mooi om in een dag zo’n verhelderend beeld te krijgen van management!

8

Energieke, inspirerende, pragmatische vogelvlucht.

9

Enthousiasmerende , ideeengenererende, intensieve dag vol energie waar je morgen in
de praktijk mee aan de slag kunt gaan.

Rob de Wolf, Schager Apotheek BV

Maaike Maagdenberg, Cloetta holland bv

Bert van der Veen, Interpolis

8

Toepasbaar en erg verfrissend.

8

Verfrissing, verheldering, enthousiasme en energie

9

In 6 woorden. (ge)Managed Bewustwording Aandachthoudend Interessant
Evaluerend Doen.

Olaf Boon, Accountantskantoor G. Horlings BV

Heleen Hasper, St. Pleyade

Martin Kwint, SPIE Telecom Management

8

Super dag. Alle smaken zijn voorbijgekomen. Veel tempo, enthousiasme en energie. Eind
show TOP. Well done !
Ib Ostergaard, Le Blanc Advies
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Inspirerend! Een uitdagende dag met veel inzichten.
Joep Heddes, NV Afvalzorg
Briljant! Zit nu vol ideeën die ik direct binnen mijn bedrijf kan implementeren.
Evert van der Hoorn, Lynx

Alle bekende en (mij nog) onbekende management theorieën in één dag op een rij en dat
op een manier waarbij het geheel veel meer is dan som der delen.
Marien de Clercq, Radboud Universiteit Nijmegen

8

Dé kans om uit alle ‘adviezen’ van ‘s werelds management goeroes jouw nieuwe richting
te kiezen!
Sjors Stakenburg, Snorkel BV

10

Zeer inspirerende dag die ervoor zorgt dat je meer nadenkt voordat je weer over gaat op
de automatische piloot.
Frank Lunenburg, GGzE

8

Nieuwe inzichten, maar ook het oppoetsen van bestaande inzichten. Een boeiend en
inspirerend overzicht.
Bram Castelein, Ministerie van SZW

