Dr. Ben Tiggelaar
Bestsellerauteur, internationaal spreker en gedragswetenschapper.
Geeft inzicht en inspiratie op het gebied van leiderschap en verandering.

OVER BEN TIGGELAAR
Dr. Ben Tiggelaar (1969) is onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper. Hij studeert al ruim 30 jaar op de onderwerpen leiderschap
en verandering. Zijn streven: individuen en organisaties helpen hun dromen
om te zetten in actie. Op een positieve én effectieve manier.

SCHRIJVER

Vanaf 2000 veroverde Ben met acht verschillende boeken de nummer
één-positie in de Nederlandse management top tien.
Bens nieuwste boek heet De Ladder en gaat over de psychologie
achter verandering. Andere bekende titels zijn onder meer: Dromen
Durven Doen, Dit wordt jouw jaar!, MBA in één dag en Mooi Werk.
Bens boeken zijn over de hele wereld vertaald.
Daarnaast schrijft Ben een wekelijkse column over werk en
management voor NRC Handelsblad.
SPREKER

Jaarlijks verzorgt Ben een groot aantal incompany lezingen en seminars. Vaak met grote groepen (soms meer dan 3.000 deelnemers).
Tijdens deze sessies wordt er geleerd, gelachen én hard gewerkt.
Bens jaarlijkse seminar MBA in één dag, waaraan meer dan 17.600
managers deelnamen, is het meest bezochte seminar ooit in Nederland. Inmiddels met licentienemers over de hele wereld.
Ben 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.
Ook gaf hij gastcolleges aan o.a. Harvard University, Nijenrode Business Universiteit, Rotterdam School of Management en Vlerick Leuven
Gent Management School.
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.
PERSOONLIJK

In de periode 2012-2013 woonde en werkte Ben met zijn gezin een jaar in Boston. Een jaar vol
ontmoetingen met inspirerende Amerikaanse collega’s, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en
studeren aan Harvard.
Naast zijn werk is Ben actief als ambassadeur voor de hulporganisatie Compassion.
Ben is getrouwd met Ingrid. Samen hebben ze vier dochters: Maria, Isabelle, Emma en Bernice.

