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BEN TIGGELAAR

MBA IN ÉÉN DAG
Ultrakort en toch volledig: 8 meter managementboeken in 8 uur

PLUS: VERDIEPINGSDAG VOOR FACILITY-PROFESSIONALS
Facility managers werken steeds meer samen met externe dienst

POWERED BY:

verleners. Hoe krijg je een optimale samenwerking met jouw partners?
Een strategische sessie met drs. George Maas.

VRIJDAG 18 MAART 2016 + VERDIEPINGSDAG 8 APRIL 2016 | BEATRIX THEATER UTRECHT

WWW.FACTO.NL/MBA

PROGRAMMA
18 maart 2016 | 09:30 uur tot 17:15 uur | Beatrix Theater Utrecht
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LEIDERSCHAP:
DE KAR TREKKEN

• Jezelf leiden voordat je anderen kunt managen
• 7 eigenschappen, 8 rollen en tientallen tips
• Van manager naar leider: het kan!
Gebaseerd op o.a.: Covey, Quinn, Blanchard en Drucker
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ORGANISATIE:
IEDEREEN OP DE JUISTE PLEK

• Hoe bouw je een ondernemende, effectieve organisatie?
• Excellent worden én ook blijven
• Waarom iedereen zijn organisatie moet kantelen
Gebaseerd op o.a.: Mintzberg, Hammer, Buckingham en Peters
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STRATEGIE:
WAAR GAAT DAT HEEN?

• De kernvragen van strategie en marketing
• Van strategie naar businessmodel in negen bouwstenen
• Gevaarlijke denkfouten in strategievorming
Gebaseerd op o.a.: Porter, Kotler, Christenzen en Osterwalder
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UITVOERING:
VINGER AAN DE POLS EN VERBETEREN

• Hoe maak je de sprong van goed naar geweldig?
• Effectief leiding geven aan verandering
• Hoe de zwakste schakel uiteindelijk alles bepaalt
Gebaseerd op o.a.: Collins, Kotter, Kaplan/Norton en Goldratt

“Beste Ben,
Over inspiratie gesproken. Ik ben mijn MBA opleiding
in Maastricht gaan volgen na jouw MBA in één dag.
Gisteren Cum Laude afgestudeerd. Dankjewel voor de
aanzet daartoe...”
Marc Yzer via LinkedIn

SEMINARLEIDER
“Ben Tiggelaar deeply cares
about the challenges we
face in becoming better
leaders, in changing our

BEN TIGGELAAR

lives and in making a real
contribution. Ben’s unique

Dr. Ben Tiggelaar is één van Nederlands

persoonlijk, tijdens gezamenlijke seminars

meest gevraagde trainers in leiderschap en

en in interviews.

verandering. Vanaf 2000 veroverde hij met

Al deze kennis maakt Ben op een laag

research into inspirational, practical advice.”

maar liefst zes boeken de nummer één-

drempelige manier toegankelijk.

Stephen R. Covey, auteur van o.a. The 7 Habits of Highly
Effective People

positie in de Nederlandse management-

talent is his ability to translate sound scientific

toptien. Zijn boek ‘Dromen Durven Doen’

Seminar = inhoud + impact

verkocht zelfs meer dan 300.000 exemplaren:

Ben baart opzien met sprankelende

“I was very impressed

uniek voor een managementboek! Ook zijn

seminars waarin hij hij ‘inhoud’ en ‘vorm’

seeing Ben deliver the

columns in NRC worden veel gelezen en

op een perfecte manier samenbrengt. Een

one-day MBA. I am in

hoog gewaardeerd.

dag Tiggelaar is beslist géén luierdag: Ben

favor of more people

hanteert een hoog tempo en presenteert

getting a sense of what it

Ben Tiggelaar weet waarover hij praat

veel inzichten, eye-openers en praktische

takes to build and manage

Voor deze in één dag-seminars las hij met zijn

tips. Hij brengt zijn verhaal op een

team duizenden pagina’s ván en óver de belang

bevlogen, enthousiaste en interactieve

rijkste wetenschappers en managementdenkers.

manier, waar je toch 8 uur lang op het

Ook sprak hij een belangrijk deel van hen

puntje van je stoel zit.

a business or non-governmental organization.”
Philip Kotler, dé wereldwijde autoriteit in marketing

MBA IN ÉÉN DAG
Nu op maat voor facility-professionals!

8 meter managementboeken in 8 uur
Het begon als een (éénmalig) seminar ter lancering van een CD-box met de inzichten
van de grote managementdenkers aller tijden. Maar ‘MBA in één dag’ ontwikkelde
zich tot het meest succesvolle managementseminar aller tijden in Nederland. Meer
dan 16.000 managers, ondernemers en professionals namen al deel aan ‘MBA in
één dag’. Zij hoorden een bevlogen Ben Tiggelaar die de ‘krenten uit de pap’ van de
managementliteratuur haalt.

NIEUW: Verdiepingsdag voor facility-professionals!

VOOR ELKE DEELNEMER
Deelnemers aan dit seminar ontvangen:
een XXL audiopakket met liefst 20 uur
naslagmateriaal, het boek ‘MBA in
één dag’ en een handig follow up
programma met videofragmen-
ten uit het seminar inclusief
concrete toepassingstips.

Facility managers werken steeds meer samen met externe dienstverleners. Hoe krijg
je een optimale samenwerking met jouw partners? Als facility-professional krijg je
deze middag de vertaling van theorie naar de praktijk. Je kunt de volgende dag hier
direct mee aan de slag. Samen met circa 30 andere facility-professionals ga je dieper
in op de volgende vragen:
• Welke sourcingstrategie past bij jouw organisatie? En hoe kom je tot deze keuze?
• Welke samenwerkingsmodel hoort bij deze strategie? (bijv. outsourcing,
joint venture, shared service center, strategische alliantie)
• Welke verandermanagementstrategie past hierbij?
• Hoe ga je hierdoor beter samenwerken in de keten?

Als je NU inschrijft voor dit bijzondere programma, krijg je het

• Hoe ziet de inrichting van jouw regie-organisatie eruit?

seminar & de verdiepingsdag voor de prijs van het seminar.

• Het uiteindelijke doel: hoe krijg je een optimale samenwerking met jouw partners?

Twee dagen halen, één betalen!

Dit zeggen
collegaapothekers!
DEEL
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PROGRAMMA
8 april 2016 | 09:30 uur tot 17:15 uur | Beatrix Theater Utrecht

IMPLEMENTEREN EN VERANDEREN

Tijdens het ochtenddeel van deze verdiepingsdag geeft Ben Tiggelaar een extra
seminar over de belangrijkste inzichten in ‘implementeren en veranderen’.
Hoe breng je veranderingen teweeg in jouw organisatie? Welke inzichten
uit de bedrijfskunde en gedragspsychologie helpen je daarbij?

DEEL
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BEDRIJFSKUNDE VOOR FACILITY-PROFESSIONALS

‘s Middags ga je in kleinschalig verband verder onder leiding van George Maas. Hij gaat in op de vraag: hoe krijg je een
optimale samenwerking met jouw partners? Aan bod komen onder meer: strategic sourcing, samenwerkingsmodellen,
bijpassende strategieën voor verandermanagement en de regie-organisatie.
Drs. George Maas, managing partner Hospitality Group, is al bijna 20 jaar werkzaam als adviseur facility management.
Hij is zeer actief in tal van FM-netwerken, spreekt veelvuldig op congressen en publiceert regelmatig. Zijn laatste boek
heeft de titel ‘Facility Management, Over organiseren en maatwerk binnen een veranderende context.’ Deze titel zegt
alles over zijn kijk op facility management; omdat de wereld om ons heen verandert worden facilitaire organisaties
gedwongen mee te veranderen. Zijn specifieke expertise ligt op het gebied van strategic sourcing.

Veel meer informatie en eenvoudig inschrijven:

www.facto.nl/mba

INSCHRIJVEN
BEN TIGGELAAR

MBA IN ÉÉN DAG

VRIJDAG 18 MAART 2016 + VERDIEPINGSDAG 8 APRIL 2016 | BEATRIX THEATER - UTRECHT

UNIEKE SAMENWERKING

HOE SCHRIJF IK IN?

WAT KOST HET?

HOE ZIT HET MET ANNULEREN?

Dit speciale ‘seminar & verdiepingsdag’ is

Op de website van facto

Normaal kost het seminar ‘MBA in één dag’

Op onze site vind je alle relevante voor

een co-productie tussen Ben Tiggelaar,

(www.facto.nl/mba) lees je uitgebreide

€ 995,- (excl.BTW) maar als facility-

waarden. Ze zijn niet opzienbarend, maar

DenkProducties en Facto. Met als doel:

informatie en kan je je eenvoudig

professional krijg je ‘twee dagen voor

bekijk ze toch even voordat u inschrijft.

krijg een optimale samenwerking met

inschrijven.

de prijs van één’: je krijgt de speciale

jouw partners. Krijg inzicht in welke

verdiepingsdag cadeau! Dit bedrag is

IK WIL NOG MEER WETEN

sourcingstrategie bij jouw organisatie

inclusief uitgebreide documentatie, lunch,

Dat kan uiteraard. Op www.facto.nl/mba

past, welke samenwerkingsmodel je moet

parkeren etc. Op al onze dagen zit een

lees je uitgebreide informatie.

toepassen en hoe jouw regie-organisatie

100% tevredenheidsgarantie: ze zijn elke

eruit ziet.

euro waard. Fijn om te weten.

Veel meer informatie en eenvoudig inschrijven:
WWW.FACTO.NL/MBA

