Dr. Ben Tiggelaar
KEYNOTES & INCOMPANY
Bestseller-auteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper.
Expert in leiderschap, gedrag en verandering.
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“

Ben Tiggelaar is oprecht betrokken bij onze uitdagingen in het worden van betere leiders, in
het veranderen van ons leven en in het leveren van een echte bijdrage. Bens unieke talent is
zijn vermogen om gedegen wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar inspirerende,
praktische adviezen.
Dr. Stephen R. Covey, auteur van o.a. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
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KEYNOTES
Ben verzorgt keynotes tijdens congressen en complete ‘one man’-seminars over leiderschap,
verandering en menselijk gedrag. In Nederland en in de rest van de wereld. Op locatie of
online. In het Engels of Nederlands.

INCOMPANY SESSIES
Ben verzorgt incompany sessies over onderwerpen als persoonlijk leiderschap, leidinggeven
aan verandering en de menskant van innovatie. Voor zeer diverse publieken op de meest uiteenlopende locaties: van internationale directiekamers tot in de kantine van de gevangenis.
Denk aan:
• Een inspirerend, interactief webinar voor
relaties en medewerkers;
• De kick-off van een groot verandertraject;
• Een seminar op maat voor het interne
leiderschapsprogramma;
• Een brainstorm met het management rond
actuele uitdagingen.
Altijd op maat, praktisch en persoonlijk.

EEN PAAR VAN DE KLANTEN WAARVOOR BEN EEN SESSIE VERZORGDE:
ABN AMRO
Accenture
Airfrance-KLM
Alfa Laval
Essity
Cargill
Cisco Systems
Compassion International
Computer Associates
Cunningham Lindsey

“

Dell
Deloitte
Deutsche Telecom
EY
FrieslandCampina
Gemeente Amsterdam
Hewlett Packard
Honeywell
ING
Kone

Korea Leadership Center
KPMG
KPN
Leger des Heils
Novartis
Nutricia
Oracle
PepsiCo
Pfizer
Philips

Photonis
Port of Rotterdam
PWC
SAP
Sanoma
Shell
SHV
TNT
Vacation Network Group
VolkerWessels

Een ultiem strakke presentatie. Veel energie, uitstekend Engels, goede timing verbaal
en non-verbaal, oefeningen tussendoor goed getimed, Ben heeft iedereen een heldere
wake-up call gegeven. Wat mij betreft echt een van de beste presentaties die ik de
afgelopen jaren heb gezien.
Gijs de Vries, EY
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OVER BEN TIGGELAAR
Dr. Ben Tiggelaar is bestseller-auteur, internationaal spreker en
gedragswetenschapper. Hij studeert al ruim 30 jaar op de onderwerpen
leiderschap, gedrag en verandering.

BESTSELLER-AUTEUR

• Acht van Bens boeken bereikten tot nu toe de nummer 1 positie in de
Nederlandse management top 100. Zijn werk is over de hele wereld
vertaald.
• Hij schrijft een wekelijkse column over werk en management in NRC en
presenteert elke week zijn eigen podcast & radioshow voor BNR.
•

INTERNATIONAAL SPREKER

• Ben wordt gezien als een van de topsprekers in zijn vakgebied en heeft
seminars over de hele wereld gegeven.
• Hij is visiting professor op het gebied van leiderschap en verandering
aan IE Business School in Madrid. Een van de topinstituten van Europa
(volgens The Economist, Financial Times, Forbes en Business Week).
• Ben gaf gastcolleges aan o.a. Harvard University, Nijenrode Business
Universiteit, Rotterdam School of Management en Vlerick Business School.
GEDRAGSWETENSCHAPPER

• Ben studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam.
• Hij promoveerde aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Vrije
Universiteit op een studie naar gedragsverandering in organisaties.
• Daarna studeerde hij aan Harvard en University College London.

Voor meer informatie, ga naar: www.tiggelaar.nl
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ACTUELE THEMA’S VOOR KEYNOTES & INCOMPANY SESSIES
1.

GEDRAGSVERANDERING
BEGRIJPEN EN BEÏNVLOEDEN

• Wat maakt gedragsverandering zo
ingewikkeld? En wat werkt wél?
• De Ladder: een slimme, praktische
tool voor verandering.

3.

2. LEIDINGGEVEN AAN DE LASTIGSTE
PERSOON OP AARDE: JEZELF

• Waarom persoonlijk leiderschap
steeds belangrijker wordt.
• Effectieve zelfsturing: deze
technieken werken.

DE KRACHT VAN POSITIEF
LEIDERSCHAP

• Hoe creëer je als leidinggevende
positieve impact?
• Wat hebben collega’s nodig om tot
bloei te komen?

5.

4.

• Waarom wil de één wel en de ander
niet veranderen?
• Wat zijn - bewezen - do's en don'ts in
verandermanagement?

MOOI WERK!

• Wat zegt onderzoek over plezierig,
goed en zinvol werk?
• Praktische inzichten voor meer
betrokkenheid en geluk.

7.

VERANDERPSYCHOLOGIE
VOOR MANAGERS

6.

INNOVATIE IS MENSENWERK

• Waarom ‘psychologische
veiligheid’ essentieel is voor
innovatie.
• Creatieve technieken om echte
doorbraken te stimuleren.

CULTUURVERANDERING:
HOE DAN?

• Wat maakt cultuurverandering
eigenlijk zo ingewikkeld?
• De slimme weg naar een nieuwe
cultuur: via gedrag.

8.

LEIDERSCHAP: DE GROTE IDEEËN

• Van Covey tot Collins,
van Drucker tot Sinek.
• De grote ideeën (en de toepassing) in
één slim programma.

9. PSYCHOLOGIE:
DE GROTE IDEEËN

• Van Freud tot Kahneman, van
Skinner tot Cialdini.
• De grote ideeën (en de toepassing)
in één slim programma.

1 0.

VERANDERING: DE GROTE IDEEËN

• Een praktische stoomcursus
veranderkunde.
• De beste inzichten uit de bedrijfskunde
en de psychologie in één slim
programma.
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Foto: Dan Taylor

Ben interviewt voormalig president Barack Obama voor een publiek van 3.500
deelnemers, tijdens het congres Forward Thinking Leadership in Amsterdam.

WAT ER MOGELIJK IS
KEYNOTE

Je organiseert een conferentie, een klantendag of bijvoorbeeld de interne aftrap van een belangrijk
programma... En je zoekt daarvoor een inspirerende keynotespreker.
Ben biedt de deelnemers praktische eye-openers én het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan. Op
locatie of online.
(Onbeperkt aantal deelnemers; 45 - 90 minuten)
SEMINAR

Je zoekt iemand die je collega’s of relaties kan bijscholen en in beweging kan brengen. Je wilt: state-ofthe-art-inzichten; oprechte interactie; snelle, slimme oefeningen; en uiteindelijk een mooie leeropbrengst.
Ben levert een aanstekelijke mix van educatie en inspiratie. Op locatie of online.
(Onbeperkt aantal deelnemers; 1of 2 dagdelen)
MANAGEMENTSESSIE

Je wilt als managementteam nadenken over leiderschap, verandering of gedrag in je organisatie. Je zoekt
iemand die gedegen kennis inbrengt, die je uitdaagt en helpt om een creatieve vertaalslag te maken van de
theorie naar jouw praktijk.
Ben heeft ruime internationale ervaring met deze vorm van ‘stand-up consulting’. Hij helpt je om snel door te
dringen tot de kern van de zaak.
(Maximaal 15 deelnemers; 1 of 2 dagdelen)

“

Het bijwonen van een live webinar met Ben voelt alsof je in de zaal zit.
Zijn enthousiasme is aanstekelijk en met zijn bijdrage kun je als organisatie juist in deze tijd collega’s optimaal betrekken en faciliteren. Als
Bergman Clinics hebben we het webinar met Ben als zeer verbindend
en inspirerend ervaren.
Chantal Nauta, Bergman Clinics
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ZO WERKT HET
1. Contact
Neem contact op met Erna Kempen.
Zij is Bens -zeer ervaren- PA.
Mail haar op: erna.kempen@tiggelaar.nl of bel +31 (0)6-83099764.

2.Oriëntatie
Kijk samen met Erna wat je wilt en
welke mogelijkheden Ben heeft.
Erna plaatst een vrijblijvende optie
in Bens agenda.

3. Keuze
Als datum, tijd, locatie, het globale
onderwerp en de prijs zijn afgesproken, maken we een overeenkomst op.

4. Rider
Tegelijk met het contract krijg je een
‘rider’-formulier met allerlei nuttige
informatie, bijvoorbeeld over de
techniek die nodig is voor Bens sessie.

5. Briefingformulier
Ook ontvang je een briefingformulier met enkele vragen die Ben
helpen om zich voor te bereiden op
jullie voorgesprek.

6. Voorgesprek
In een videogesprek van ongeveer
een uur neem je met Ben de belangrijkste inhoudelijke punten door. Doel: een
sessie creëeren waar opdrachtgever en
deelnemers echt iets aan hebben.

7. Outline
Op basis van het voorgesprek ontvang je van Ben een beknopte outline
per e-mail. Zo weet je wat je kunt
verwachten. Deze outline is ook te gebruiken in de werving voor de sessie.

8. Laatste check
In de dagen voorafgaand aan de
sessie neemt Erna contact op voor
het afstemmen van de laatste
details.

9. Sessie
Ruim voordat zijn sessie begint, is
Ben online of op de afgesproken locatie. Na afloop is hij altijd beschikbaar voor vragen van deelnemers.

“

10. Follow-up
Na afloop ontvang je de handout
van Bens presentatiematerialen.

Ben Tiggelaar inspireert je niet alleen om te dromen, durven en
doen. Hij leert je ook de vaardigheden en de technieken waarmee je je goede voornemens waarmaakt.
Dr. Ken Blanchard, auteur van o.a. De One Minute Manager
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VAAK GESTELDE VRAGEN
> Hoe kan ik Ben Tiggelaar boeken voor een event?
Voor boekingen kun je contact opnemen met Erna Kempen, PA van Ben Tiggelaar.
Bellen gaat verreweg het snelst: +31 (0)6-83099764.
Mailen kan natuurlijk ook, mail naar: erna.kempen@tiggelaar.nl.
> Wat kost het om Ben in te huren?
Een eerste indicatie voor binnenlandse boekingen: gemiddeld rekenen Nederlandse
topsprekers tussen de 4.500 en 10.000 euro voor een lezing en tussen de 7.500 en 15.000
euro voor een seminar van een hele dag. Voor online sessies die Ben vanuit eigen
kantoor verzorgt, geldt een aangepast tarief.
> Hoelang van tevoren moeten we contact hebben?
Houd er rekening mee dat Bens agenda meestal enkele maanden van tevoren volledig
is volgeboekt.
> Met welke publieken heeft Ben ervaring?
In de afgelopen 25 jaar heeft Ben ervaring opgedaan als spreker en docent in alle
werelddelen en met de meest uiteenlopende culturen.
Hij heeft gewerkt met deelnemers uit vrijwel elke branche of sector. Van multinationals tot
het MKB, van het onderwijs en de medische sector tot overheden, leger, politie en brandweer, NGO’s en wetenschappelijke instituten.
> Waar vind ik meer informatie over Ben en zijn ideeën?
Kijk op onze website: www.tiggelaar.nl. Daar vind je onder meer video’s, gratis
downloads en andere informatie die je een goede indruk geeft.

“

We hebben heel veel positieve feedback gekregen van deelnemers,
wereldwijd - Niet alleen in de online evaluatie, sommige mensen
belden ons apart op om te vertellen hoeveel ze hadden genoten
van Bens webinar en zijn energie!
Charlotte Riis Røikjær, Hamlet Protein
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