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BEN TIGGELAARS
MBA IN ÉÉN DAG

Ultra-compact seminar voor knetterdrukke leiders

Als leider of professional in de zorg werkt u kei- en keihard. Uw vakkennis houdt u 

netjes bij, maar spijkert u wel genoeg bij als leider? Een moderne leider in de zorg 

begrijpt dat ook bedrijfskundige kennis zeer waardevol kan zijn. Maar, eh... waar 

haalt u de tijd vandaan?

De snelste bijspijkerdag van het jaar

MBA in één dag wordt uw beste studiedag van 2023. Het seminar is:

 Bliksemsnel: heel veel inhoud in heel hoog tempo.

 Radicaal: een vlijmscherpe selectie. Alleen het beste van het beste blijft over.

 Kraakhelder: elk inzicht wordt vertaald naar superpraktische tips.

Méér dan de inzichten uit ‘MBA in één dag’ heeft u niet nodig om goed leiding te 

geven in de zorg.

EXTRA sessie met Veerle Smit

Als VvAA lid krijgt u bij inschrijving voor MBA in één dag 

tevens toegang tot een extra sessie. Een verdiepings-

sessie van 3 uur op kantoor van VvAA in Utrecht. Hierin 

maakt u onder leiding van Veerle Smit de directe 

vertaalslag van de bedrijfskundige lessen uit het 

seminar van Tiggelaar naar de dagelijkse praktijk in de 

zorg. Uw dagelijkse praktijk. 

Sessieleider Veerle Smit is arts en oprichter van Compendium Geneeskunde en 

Stichting Zorgmakers. Zij gelooft dat ondernemend durven zijn de zorg verder 

helpt en dat we de grote vraagstukken in de zorg enkel oplossen door samen in 

oplossingen te denken. 

Kijk op www.vvaa.nl/ledenvoordeel voor datum en tijden. 



PROGRAMMA SEMINAR 31 MAART31
03
23

  09:00 ONTVANGST EN REGISTRATIE      

  09:30 START SEMINAR

 BLOK 1 

Leiderschap: mensen boven zichzelf laten uitstijgen

•  De mission impossible van leiders: 100 verantwoordelijkheden, 0 tijd. 

•  Wat is er nodig om mensen écht te motiveren?

Hot topic: vitaliteit, veerkracht en bevlogenheid. 

 BLOK 2 

Organisatie: een bedrijf creëren dat wérkt

•  Alles tegelijk: kwaliteit + flexibiliteit + motivatie + efficiency. Kan dat?

•  Hoe creëer je een cultuur waar schaars talent graag wil werken? 

Hot topic: inclusief leiderschap. 

  BLOK 3

Strategie: koers houden in een onvoorspelbare wereld

•  Strategie op elk niveau: deze keuzes zijn belangrijk!

•  Leren van de gewoonten van slimme, hippe startups.

Hot topic: vertaal ‘enge’ technologie naar gave kansen.

 BLOK 4 

Verandering: van woorden naar daden

•   Praktische veranderkunde: fundamenten en nieuwe inzichten.

•  Positieve psychologie inzetten voor vernieuwing.

 Hot topic: iedereen wil cultuur verandering … maar hoe doe je dat?

  17:15 FINALE EN BORREL

EXTRA VOOR VVAA LEDEN:  

Verdiepingsessie onder leiding van Veerle Smit (zie elders)



BEN TIGGELAAR

Dr. Ben Tiggelaar studeert al meer dan 30 jaar op 

leiderschap en verandering, als journalist, docent & 

gedragwetenschapper. Vanaf 2000 veroverde hij met 

maar liefst acht boeken de nummer één positie in de 

Nederlandse managementtop 10. Wekelijks schrijft 

Ben een column over werk en leven voor NRC en 

interviewt hij experts over persoonlijk leiderschap 

voor BNR. Ben is visiting professor aan IE Business 

School in Madrid en verzorgt regelmatig gastcolleges 

bij andere universiteiten.

De research achter MBA in één dag

•  Wat zijn de belangrijkste vragen die managers, ondernemers en professionals hebben? 

• Wat zijn de antwoorden van de grote denkers? Wat zegt gedegen onderzoek?  

• Wat leer je op de beste business schools in de wereld? 

Samen met zijn team zocht Ben Tiggelaar naar de allerbeste kennis voor uw praktijk. Gede-

gen én meteen toepasbaar.

Seminar = inhoud + impact

Ben baart opzien met sprankelende seminars waarin hij ‘inhoud’ en ‘vorm’ op een perfecte 

manier samenbrengt. Een dag Tiggelaar is beslist géén luierdag: Ben hanteert een hoog 

tempo en presenteert veel inzichten, eye-openers en praktische tips. Hij brengt zijn verhaal 

op een bevlogen, enthousiaste en interactieve manier, waardoor u toch 8 uur lang op het 

puntje van uw stoel zit.

INCLUSIEF: DOORPRESENTEER-PAKKET
Bij dit seminar zit een compleet ‘hoe vertel ik dit aan mijn collega’s’ pakket.  

Met daarin: video’s, samenvattingen en zelfs powerpoints om in uw team te  

presenteren. Uw hele team plukt er de vruchten van. U spijkert bij en zij leren mee.



INFO

 
Vrijdag  

 31 maart 2023

  09.30 - 17.15 uur

 Beatrix Theater, Utrecht  

 
€ 995,- excl. BTW

Extra: 
VvAA sessie met Veerle Smit

GRATIS BOEK
Ben Tiggelaars 'MBA in één dag Het boek' bevat een frisse blik 

op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers.

•  Duizenden managementboeken:  

maar wat moet je nou écht weten?

•  Wie zijn dé goeroes in leiderschap,  

organisatie, strategie en uitvoering?

•  Hoe gebruik je hun inzichten  

succesvol in jouw dagelijkse praktijk?

WAT ZEGGEN DEELNEMERS: 

10
 

Bruikbare handvaten to start refirement. 
Wendy Waale - Huisartspraktijk Waale     

9
 

Heel veel geleerd in korte tijd, geweldige spreker, goed georganiseerd! 
Samantha Smits - TS Health Products     

8.5
 

Goed, snel, interessant en interactief. 
Rianne Wisgerhof - Nationaal MS Fonds   

10
 

Goede trainer, goed verhaal en goede boodschap 
Peter Buisman - Kwaliteitsregister Paramedici     

8
 

Top spreker die ingewikkelde zaken vlot en eenvoudig voor voetlicht brengt.  
Lisette van de Heuve l- St. Transmurale Zorg     

9
 

Speed training met voldoende inhoud die helpt om juiste naslagwerk te kunnen raadplegen. 
Kris Verbrugge- Janssen Pharmaceutica     

9
 

Zeer leuke, interessante en informatieve bijeenkomst. Ik werd er heel enthousiast van  
om hiermee in mijn organisatie aan de slag te gaan.  
Kim Bongers -Interzorg Thuiszorg  

9
 

Absoluut de TOP! 
Karin Breuker - Stichting Christelijke Zorgorganisatie  Norschoten   

9
 

Leerzaam, leuk en goed verzorgd. 
Jan Gerben Verzijl- Q-Consult Zorg  
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Meer informatie en inschrijven:
VVAA.NL/LEDENVOORDEEL

INFORMATIE OVER UW TICKET

Deelname aan dit seminar kost € 995,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief  

uitgebreide documentatie, catering, etc.

 
VVAA UPGRADE: EIGEN LOUNGE EN EXTRA SESSIE

Het seminar op 31 maart is toegankelijk voor leiders en ondernemers uit alle  

sectoren. VvAA leden krijgen een automatische upgrade met twee componenten:

•  tijdens het seminar: eigen lounge om te newerken met collega's uit het  

medische vak

•  een maand na het seminar: extra sessie onder leiding van Veerle Smit op het 

VvAA kantoor in Utrecht. Exclusief voor deelnemers uit de medische sector.

Schrijf nu snel in:


