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Biografie
Dr. Ben Tiggelaar is bestseller auteur.
Internationaal spreker en
Gedragswetenschapper. Hij geeft inzicht en
inspiratie op het gebied van Leiderschap en
Verandering. Ben Tiggelaar is één van
Nederlands meest begenadigde sprekers. Hij is
tevens '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.
Hij studeert al meer dan 25 jaar op de
onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn
streven: individuen en organisaties helpen hun

dromen om te zetten in actie. Vanaf 2000
veroverde Ben met vijf verschillende boeken de
nummer één-positie in de Nederlandse
management-top tien. Ben's jaarlijkse seminar
'MBA in één dag', waaraan meer dan 15.000
managers deelnamen, is het meest bezochte
seminar ooit in Nederland.
Zijn bekendste boek heet Dromen, Durven, Doen
en gaat over effectief zelfmanagement. Van dit
boek werden in Nederland meer dan 300.000
exemplaren verkocht. Dromen, Durven, Doen is
vertaald in het Engels, Duits en Arabisch. Andere
boeken van zijn hand zijn onder meer: MBA in
één dag - Het boek; Dit wordt jouw jaar!; Doen!;
en Vol in balans; en De kleine Covey.
Zijn meest recente boek heeft de titel:
DE LADDER
Waarom veranderen zo moeilijk is én…welke 3
stappen wel werken
Iedereen met een beetje levenservaring weet
dat écht veranderen – op je werk en thuis – niet
makkelijk is.
Maar aan de hand van een slim en eenvoudig
model – De Ladder – beschrijft Ben Tiggelaar…
Hoe je doelen stelt die wél werken;
Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes
leidt;
Welke support wél helpt bij
verandering.
Dit boek biedt je de allerbeste, actuele inzichten
uit de veranderpsychologie. Toegankelijk,
praktisch én effectief
Ben verzorgt jaarlijks een aantal 'in company'
lezingen en seminars. Vaak met grote groepen
(tot soms meer dan 3.000 deelnemers). Tijdens
die sessies wordt er geleerd, gelachen én hard
gewerkt. Daarnaast schrijft hij columns over
werk en management in NRC Handelsblad. Ben
studeerde communicatiewetenschap aan de

Universiteit van Amsterdam en promoveerde
aan de faculteit bedrijfskunde en economie van
de Vrije Universiteit op een studie naar
gedragsverandering in organisaties.
In de periode 2012-2013 woonde 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 hij actief
als ambassadeur voor de
hulporganisatie Compassion.
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