INTERVIEW

“HET IS GOED OM
MET EEN BEETJE
AMBITIE NAAR ZO’N
DAG TE KOMEN”
BEN TIGGELAAR SPREEKT
OP DE DAG VAN DE
MKB-ACCOUNTANT 2019
Van de redactie
IN DIE BIJNA 20 JAAR DAT U ACTIEF BENT OP
HET GEBIED VAN LEIDERSCHAP EN GEDRAGSVERANDERING, ZIET U VERSCHILLEN TUSSEN
HOE ER NU EN TOEN NAAR DEZE THEMA'S
WORDT/WERD GEKEKEN DOOR WERKEND
NEDERLAND?
"Laat ik me even focussen op management en
leiderschap. Managers zijn de laatste twintig jaar in
razend tempo minder populair geworden.
Er is duidelijk behoefte aan andere manieren van
leidinggeven: meer dienend, meer coachend.
Minder gericht op controle en meer op het tot
bloei brengen van medewerkers. Ik denk niet dat
managers gaan verdwijnen, er is nu eenmaal altijd
behoefte aan coördinatie. Maar hun rol zal steeds
meer een faciliterende worden."
IS ER EEN BEPAALDE TREND BINNEN DEZE
THEMA'S DIE NU SPEELT EN DIE ZICH DE
KOMENDE JAREN VERDER ZAL ONTWIKKELEN?
"Het belang van innovatie en creativiteit wordt
steeds groter. Bedrijven moeten voortdurend
vernieuwen in hun producten en diensten. Om dat
mogelijk te maken heb je de motivatie en denkkracht van alle medewerkers nodig. Iedereen moet
zich vrij voelen om bij te dragen, om ideeën in
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Dr. Ben Tiggelaar (1969) is onafhankelijk
schrijver, spreker en gedragswetenschapper. Vanaf 2000 veroverde hij met acht
verschillende boeken de nummer éénpositie in de Nederlandse management
top tien. Bens seminar MBA in één dag,
waaraan
DAGin de loop van de jaren meer
dan 20.000 managers deelnamen, is
van de
het meest bezochte seminar ooit in
Nederland. Wij vroegen hem alvast een
tipje van de sluier op de lichten over zijn
lezing tijdens de Dag van de mkbaccountant.
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te brengen, nieuwe dingen te proberen. Essentieel
daarbij is wat we psychologische veiligheid
noemen: de overtuiging dat je sociale risico's kunt
nemen binnen de groep."
HOE KUNNEN MENSEN ZICH VOORBEREIDEN OP
UW LEZING TIJDENS DE DAG VAN DE
MKB-ACCOUNTANT? EN WAAR KUNNEN ZE
ZICH OP VERHEUGEN?
"Ik wil deelnemers graag helpen om hun dromen
scherp te krijgen. En ik wil ze inzichten aanreiken
om deze ook in actie om te zetten. Het is de moeite waard om vooraf eens na te denken: hoe zou
ik willen dat de komende vijf jaar van mijn ondernemerschap er uitzien? Wat zou ik anders, beter
willen? Het is goed om met een beetje ambitie
naar zo'n dag te komen."

