
Het Multiplier effect 

Hoe de beste  

leiders  

anderen  

beter maken 

Exclusief in Nederland door: 

VDS Training Consultants & Gooiconsult 



Boor het aanwezige talent aan  

en verdubbel de productiviteit 

Krijg toegang tot 2x de 

aanwezige intelligentie 

Creëer een omgeving waarin nieuwe  

ideeën gemakkelijk tot stand komen 

Gebruik Multipliers als boost van het 

leiderschapstraject in jouw organisatie 
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Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone 

Smarter is een Wall Street Journal bestseller, Harvard 

Business Review schreef lovende  

kritieken en het staat al  

tijden in de Top 20 van  

leiderschapsboeken  

op Amazon.com 

Ben jij een genius of een genius maker?  

We hebben allemaal wel ervaring met twee verschillende 

typen leiders. Het eerste misbruikt de intelligentie, energie en 

capaciteit van de mensen om zich heen en wil altijd het 

slimste jongetje van de klas zijn. Dit is dodelijk voor ideeën, 

motivatie, energie, talent en commitment. (Diminishers) 

Aan de andere kant van het spectrum staan leiders die hun 

kennis en inzichten gebruiken om de intelligentie en 

capaciteiten van hun mensen te vergroten. Wanneer zij de 

kamer binnen lopen ontstaan nieuwe ideeën en worden 

problemen opgelost. Deze leiders zijn de ‘Multipliers’. Het zijn 

leiders die mensen zodanig inspireren dat zij resultaten 

leveren die boven verwachting zijn. De wereld heeft behoefte 

aan dit soort leiders, zeker nu er van leiders verwacht wordt 

meer te doen met minder. 

Wat zou jouw organisatie bereiken wanneer je toegang had 

tot alle capaciteiten en talenten die reeds binnen jouw 

organisatie aanwezig is? 

Het boek Het idee 
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Om leiders in Nederland de kans te bieden zelf een Multiplier te 

worden, bieden we verschillende mogelijkheden aan: 

 

 Keynote inspiratiesessie 1,5 uur ‘Are you ready to become a 

Multiplier?’ 

 2 daagse intensieve how to become a Multiplier workshop 

 Maatwerk integratie van Multipliers in uw bestaande 

leiderschapsprogramma 

Multipliers in de praktijk 
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Doe meer met minder resources, ontwikkel talent en laat ideeën  

ontstaan voor verandering en innovatie 

Tijdens een intensieve en energieke tweedaagse workshop doe je diepgaande 

kennis op over het onderzoek achter het Multipliers concept en ontdek je welk 

positief effect Multipliers hebben op organisaties. Je leert hoe zij meer doen 

met minder resources, hoe zij talent aantrekken en ontwikkelen en hoe zij 

nieuwe ideeën en energie laten ontstaan om verander- en innovatietrajecten 

te laten slagen. 

Uiteraard leer je tijdens deze tweedaagse workshop alle ins en outs over de 

vijf disciplines die Multipliers van Diminishers onderscheiden en ontwikkel je 

vaardigheden om zelf een Multiplier te zijn!  

Tweedaagse workshop 
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2 daagse intensieve Multipliers workshop 

─ Multipliers introductie 

─ Multipliers mindset 

─ 5 Multipliers disciplines 

─ Self Assessment 

─ Persoonlijk actieplan 

 

Multipliers Self  Assessment  

Naar aanleiding van het Self Assessment 

ontvang je een rapport dat is gebaseerd op 72 

vragen en het geeft een snel inzicht in de manier 

waarop jij op dit moment de mensen om je heen 

Multipliet of juist Diminisht. Het rapport bevat 

ook jouw netto score (Multipliers gedrag – 

Diminishers gedrag) op elk van de vijf Multipliers 

disciplines.  

Tweedaagse workshop 
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Meer weten over welke meerwaarde Multipliers  voor 

jouw organisatie kan hebben?  Of ben je klaar om zelf 

een Multiplier te worden? 

 

Neem dan contact op met Huib Broekhuis 

06 53 78 66 27 |huib.broekhuis@vds.nl 

Are you ready? 
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