
Teamrapport Multipliers Leadership scan

Dit rapport is een product van:



1. Inleiding

Voor vragen over dit rapport kun je contact opnemen met het ROI Institute Europe op 
Tel: 0346 745 550 Email: helpdesk@roiinstitute-europe.com

Vragen?

1. Je zwakte neutraliseren
Het is een illusie om te denken dat je zwakste plek ooit je kracht kan worden maar je kan Diminishergedrag wel
afzwakken. Kies de Diminisherdiscipline waarop je het hoogst scoort en bedenk welke kleine aanpassingen je in je
gedrag kunt maken, waardoor het effect van je zwakte minder impact heeft.

2. Je grootste kracht versterken
Maak van je kracht jouw unieke handtekening! Kies je sterkste Multipliers-kracht en bedenk hoe je deze verder kan
uitbouwen. Onderzoek wat dit praktisch in je gedrag betekent.

Wat is de Multipliers Leadership scan?

Voor je ligt het teamrapport met de resultaten van de Multipliers Leadership scan. Deelnemers en een aantal 
respondenten hebben beoordeeld waar hun groeicapaciteit ligt in het Multipliers- en Diminishergedrag. Ook wordt 
er vanuit de meting een koppeling gemaakt naar de Leadership Qualities. Dit geeft inzicht in welk Multiplier gedrag 
aansluit bij welke Leadership Qualities.

Multipliers- en Diminishersgedrag

De Wiseman Group heeft onderzoek gedaan naar wat mensen anders doen die het beste uit anderen halen. 
Daaruit zijn vijf disciplines ontstaan waarin het gedrag staat beschreven waarmee je het beste uit anderen haalt 
(Multipliergedrag) en gedrag waarmee je (onbedoeld) de mensen om je heen klein houdt (Diminishergedrag). In dit 
rapport vind je per discipline jouw score op zowel Multipliers- als Diminishersgedrag, omdat iedereen beide soorten 
gedrag vertoont.

Opbouw rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Samenvatting resultaat
Hoofdstuk 3. Resultaat per discipline
Hoofdstuk 4. Belangrijkste kwaliteiten
Hoofdstuk 5. Belangrijkste ontwikkelpunten
Hoofdstuk 6. Top en Bottom GAP - Multipliers
Hoofdstuk 7. Top en Bottom GAP - Diminishers
Hoofdstuk 8. Scoredistributie
Hoofdstuk 9. Resultaat per teamllid
Bijlage I - Aantekeningen
Bijlage II - Verdere uitleg Leadership Qualities

Hoe lees je dit rapport?

Wanneer je naar de resultaten van het team kijkt, let dan op de extremen. Dus bij welke discipline is jullie 
Multipliers-gedrag het hoogst en waar zijn jullie het meest Diminishing?

Op basis van deze informatie kun je twee dingen doen:
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Onderstaande aantallen respondenten zijn uitgenodigd om de Multipliers Leadership scan in te vullen:

Team

ROL AANTAL UITGENODIGD AANTAL INGEVULD RESPONSE

Deelnemer 10 9 90%

Leidinggevende 10 7 70%

Collega 32 19 59%

Team 34 28 82%

Externe 7 5 71%

Respondenten

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van de volgende teamleden:

TEAMLID

Deelnemer 1

Deelnemer 2

Deelnemer 3

Deelnemer 4

Deelnemer 5

Deelnemer 6

Deelnemer 7

Deelnemer 8

Deelnemer 9

Deelnemer 10

MULTIPLIERS MANAGEMENTRAPPORT 3 / 29



Hieronder worden de scores op de vijf Multipliers-disciplines en de vijf Diminisher-disciplines schematisch 
weergegeven. De tabel eronder geeft de Net-score weer. Dit is het verschil tussen de gemiddelde Multipliers- en de 
gemiddelde Diminisher-score van deelnemers. De Net-score geeft dus een indicatie van de mate waarin 
Multipliergedrag wordt vertoond.

We onderscheiden drie Leadership Qualities: People Leadership, Performance Management en Personal 
Leadership. In hoofdstuk 3: Resultaat per discipline wordt per Multiplierdiscipline aangegeven op welke Leadership 
Qualities en onderliggende competenties deze invloed heeft.

Mocht je meer willen weten: achterin dit rapport, in de bijlage, vind je verdere uitleg over wat wij verstaan onder 
elke Leadership Quality en welke competenties hieraan gekoppeld zijn.

2. Samenvatting resultaat

Score deelnemer Score team Score LG/collega
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Netto 
score: 38% 31% 18% 22% 34% 42% 36% 33% 36% 40% 20% 16% 12% 18% 17%

Bench
mark: 36% 30% 20% 23% 31% 37% 35% 27% 30% 35% 33% 31% 22% 28% 30%
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Multipliers    Diminishers    

The Talent Magnet    The Empire Builder   

Trekt talenten aan en faciliteert performance op 
topniveau.

Houdt anderen klein en maakt niet volledig gebruik van 
het talent.    

The Liberator    The Tyrant   

Zorgt voor een intense omgeving waarin van anderen het 
beste (denk)werk gevraagd wordt.    

Zorgt voor een gespannen en stressvolle omgeving die 
anderen angstig en klein maakt en waar nieuwe ideeën 
bekritiseerd worden.    

The Challenger    The Know-It-All  

Stretcht anderen in hun denken en kunnen door hen uit 
te dagen.

Stuurt vanuit de eigen expertise en is daarmee de 
beperkende factor voor kennisvergroting.     

The Debate Maker    The Decision Maker    

Neemt belangrijke beslissingen met alle betrokkenen in 
de vorm van een grondige discussie.     

Neemt gecentraliseerde, abrupte besluiten zonder 
draagvlak in de organisatie.    

The Investor   The Micromanager    

Maakt anderen verantwoordelijk voor resultaten, en 
investeert in hun succes.    

Gaat voor resultaat door zich persoonlijk met zaken te 
bemoeien.    
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In dit hoofdstuk zie je de gemiddelde scores van deelnemers en  respondenten per discipline.
Eerst de gemiddelde scores op Multiplierdiscipline, met in het grijze blokje de aansluitende Leadership Qualities en 
competenties. Daarna de gemiddelde scores op de bijbehorende Diminisher discipline. Vervolgens worden de 
scores per stelling weergegeven.

Per Multiplier discipline staan de bijbehorende Leadership Qualities beschreven. In de tabel eronder worden de 
scores per stelling weergegeven.

3. Resultaat per discipline

Talent Magnet

Multiplier - Trekt talenten aan en faciliteert performance op topniveau.

Zelf 3.8

Leidinggevende 3.5

Collega 3.4

Team 3.8

Externe 2.7

1 2 3 4 5

Leadership Qualities:
People Leadership:
- Ontwikkeling stimuleren
- Waarderen

Empire Builder

Diminisher - Houdt anderen klein en maakt niet volledig gebruik van het talent.

Zelf 1.9

Leidinggevende 2.3

Collega 2.2

Team 1.7

Externe 2.8

1 2 3 4 5
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Zelf

Leidinggevende

Collega

Team

Externe

TALENT MAGNET 3.8 3.5 3.4 3.8 2.7

Benut de capaciteiten van anderen maximaal. 3.7 3.7 3.3 3.8 2.5

Spreekt anderen aan die de groei van anderen in de weg staan. 3.6 2.9 3.2 3.4 2.7

Maakt volledig gebruik van het talent van anderen. 3.9 3.1 3.2 3.8 2.3

Maakt het werk van anderen zichtbaar. 3.8 3.3 3.6 3.8 2.8

Herkent natuurlijke talenten bij anderen (zaken die ze makkelijk 
en vrijuit doen). 

4.0 3.6 3.5 4.1 2.3

Maakt anderen bewust van eigen natuurlijke talenten en 
vaardigheden. 

3.6 3.6 3.1 3.8 2.8

Waardeert kennis en capaciteiten van anderen. 4.2 4.0 3.8 4.3 3.6

Geeft ruimte aan anderen, zodat zij hun werk kunnen doen. 4.1 3.3 3.6 4.1 2.5

Zoekt actief naar werkzaamheden die passen bij de talenten van 
anderen. 

3.6 3.6 3.1 3.6 2.8

Zoekt actief naar talenten, zowel binnen als buiten het eigen 
team. 

3.7 3.6 3.7 3.8 3.2

EMPIRE BUILDER 1.9 2.3 2.2 1.7 2.8

Creëert silo's tussen anderen en teams. 2.0 2.3 1.9 1.8 2.2

Maakt onvoldoende gebruik van de talenten en mogelijkheden 
van anderen.

2.1 2.0 2.3 1.8 3.0

Zorgt ervoor dat hij of zij zelf in het middelpunt staat als er goede 
resultaten worden geboekt.

1.8 2.3 2.6 2.0 3.2

Bedenkt rollen/taken/activiteiten voor anderen waarin ze 
onvolledig tot hun recht komen.

1.9 2.6 2.2 1.4 2.4

Handelt in eigen (team)belang door anderen en middelen voor 
zichzelf te houden.

1.7 2.6 2.1 1.7 3.3
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Liberator
Multiplier - Zorgt voor een intense omgeving waarin van anderen het beste (denk)werk 
gevraagd wordt.

Zelf 3.6

Leidinggevende 3.3

Collega 3.4

Team 3.9

Externe 2.6

1 2 3 4 5

Leadership Qualities:
People Leadership:
- Een veilige sfeer creëren
- Waarderen
Personal Leadership:
- Voorbeeldgedrag vertonen

Tyrant
Diminisher - Zorgt voor een gespannen en stressvolle omgeving die anderen angstig en 
klein maakt en waar nieuwe ideeën bekritiseerd worden.

Zelf 2.1

Leidinggevende 2.1

Collega 2.5

Team 2.1

Externe 3.2

1 2 3 4 5
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Zelf

Leidinggevende

Collega

Team

Externe

LIBERATOR 3.6 3.3 3.4 3.9 2.6

Geeft zijn of haar fouten openlijk toe en deelt deze met anderen. 3.9 3.0 3.4 4.0 2.4

Stimuleert dat anderen leren van hun fouten (bijv. door fouten 
bespreekbaar te maken). 

3.3 3.4 3.4 3.9 2.7

Is terughoudend in overleggen en gesprekken, zodat anderen de 
ruimte hebben om een bijdrage te leveren.  

3.0 3.3 3.2 3.6 2.2

Ondersteunt anderen om hun beste werk te leveren.  3.2 3.4 3.3 3.7 3.3

Luistert aandachtig naar de ideeën van anderen. 3.6 3.3 3.4 4.2 2.8

Accepteert de mogelijkheid dat anderen fouten maken. 4.1 3.1 3.5 4.0 2.8

Zoekt actief naar de zachtere stemmen in het team, zodat 
iedereen gehoord wordt. 

3.1 2.9 3.2 3.5 2.3

Vertoont consistent en voorspelbaar gedrag. 4.1 3.9 3.7 4.1 3.0

Creëert een omgeving waarin het beste van anderen gevraagd 
wordt. 

3.8 3.3 3.2 4.0 2.0

Stimuleert anderen om hun beste werk te laten zien. 3.9 3.7 3.6 4.0 3.0

TYRANT 2.1 2.1 2.5 2.1 3.2

Heeft een overheersende mening. 2.9 2.6 3.1 2.9 4.2

Creëert een angstige of gespannen sfeer om zich heen. 1.3 1.9 2.0 1.5 3.0

Bekritiseert ideeën en acties van anderen. 2.2 2.0 2.6 2.2 2.8

Domineert discussies en besprekingen. 2.6 2.0 2.7 2.3 3.6

Vertoont inconsistent en onvoorspelbaar gedrag. 1.3 1.9 1.8 1.6 2.4
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Challenger

Multiplier - Stretcht anderen in hun denken en kunnen door hen uit te dagen.

Zelf 3.5

Leidinggevende 3.3

Collega 3.4

Team 4.0

Externe 3.0

1 2 3 4 5

Leadership Qualities:
Performance Management:
- Visie
- Aansturen

Know-it-All
Diminisher - Stuurt vanuit de eigen expertise en is daarmee de beperkende factor voor 
kennisvergroting.

Zelf 2.6

Leidinggevende 2.5

Collega 2.7

Team 2.3

Externe 3.4

1 2 3 4 5
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Zelf

Leidinggevende

Collega

Team

Externe

CHALLENGER 3.5 3.3 3.4 4.0 3.0

Stelt de heersende aannames binnen een organisatie ter 
discussie.

3.4 2.9 3.5 4.0 3.0

Zorgt voor vroege successen, zodat er een positieve energie 
ontstaat. 

3.0 3.3 3.4 4.1 3.5

Brengt het geloof in de organisatie dat schijnbaar onmogelijke 
doelen toch mogelijk zijn. 

3.3 3.3 3.3 4.0 3.0

Omschrijft problemen zodanig dat het mogelijkheden worden. 3.6 3.3 3.5 4.0 3.3

Geeft anderen concrete uitdagingen om op te lossen. 3.6 3.9 3.2 3.8 2.5

Geeft anderen de verantwoordelijkheid om problemen op te 
lossen. 

4.1 3.4 3.8 4.3 3.5

Stelt uitdagende vragen, waardoor anderen op een andere manier 
moeten gaan nadenken. 

3.4 3.3 3.7 3.9 3.4

Werkt aan een collectieve wil om grote uitdagingen aan te gaan. 3.7 3.3 3.2 3.9 3.0

Benoemt kansen en laat anderen zelf de problemen ontdekken. 3.7 3.3 3.2 3.9 2.5

Geeft anderen een vertrekpunt, in plaats van de complete 
oplossing. 

3.7 3.6 3.2 3.8 2.5

KNOW-IT-ALL 2.6 2.5 2.7 2.3 3.4

Vertelt anderen hoe ze hun werk moeten doen. 2.4 2.4 2.3 2.1 3.7

Geeft meer antwoorden dan dat hij of zij vragen stelt. 2.7 2.4 2.4 2.1 3.8

Laat anderen weten hoeveel hij of zij zelf weet. 2.7 2.4 2.6 2.2 3.4

Stelt de inbreng van anderen ter discussie. 2.1 2.3 2.5 2.3 2.8

Verkoopt zijn of haar ideeën aan anderen. 3.2 2.7 3.4 3.0 3.4

MULTIPLIERS MANAGEMENTRAPPORT 11 / 29



Debate Maker
Multiplier - Neemt belangrijke beslissingen met alle betrokkenen in de vorm van een 
grondige discussie.

Zelf 3.5

Leidinggevende 3.3

Collega 3.5

Team 3.9

Externe 3.4

1 2 3 4 5

Leadership Qualities:
People Leadership:
- Ontwikkeling stimuleren
Performance Management:
- Aansturen
- Feedback geven

Decision Maker
Diminisher - Neemt gecentraliseerde, abrupte besluiten zonder draagvlak in de 
organisatie.

Zelf 2.4

Leidinggevende 2.5

Collega 2.4

Team 2.1

Externe 2.9

1 2 3 4 5
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Zelf

Leidinggevende

Collega

Team

Externe

DEBATE MAKER 3.5 3.3 3.5 3.9 3.4

Nodigt anderen uit om in het openbaar problemen te bespreken, 
voordat er besluiten worden genomen. 

3.8 3.3 3.4 3.9 2.3

Definieert de essentiële vragen die moeten worden besproken en 
beantwoord. 

3.7 2.9 3.5 4.0 3.6

Legt uit welke onderbouwing ten grondslag ligt aan het besluit. 3.8 3.3 3.7 4.0 3.8

Zorgt voor weloverwogen beslissingen na een grondige discussie. 3.6 3.6 3.5 3.9 3.6

Legt het besluitvormingsproces uit aan alle betrokkenen. 3.2 3.1 3.4 3.7 3.8

Kadert een beslissing door de "wat","waarom" en "hoe" uit te 
leggen. 

3.4 3.4 3.5 4.0 3.4

Eist grondig en compleet denken tijdens een debat. 3.1 3.4 3.7 3.8 3.8

Lokt het debat uit door iedereen te stimuleren om zich te laten 
horen. 

3.2 2.7 3.2 3.6 2.2

Kiest een representatieve groep voor het debat. 3.7 3.1 3.3 4.3 3.5

Bepaalt en onderzoekt welke informatie er nodig is om een 
degelijk besluit te kunnen nemen. 

3.9 3.7 3.5 4.1 4.0

DECISION MAKER 2.4 2.5 2.4 2.1 2.9

Neemt reactief beslissingen. 2.6 2.6 2.0 2.1 2.2

Domineert de besluitvorming met zijn of haar eigen mening. 2.9 2.4 2.7 2.3 3.4

Slaagt er niet in om besluiten aan alle betrokkenen te 
communiceren of te onderbouwen.

2.0 2.6 2.3 1.7 2.8

Slaat het debat over en gaat meteen over naar een besluit. 1.7 2.1 1.9 1.5 2.8

Neemt beslissingen efficiënt in een kleine kring. 3.1 2.9 3.1 2.9 3.5
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Investor

Multiplier - Maakt anderen verantwoordelijk voor resultaten, en investeert in hun succes.

Zelf 3.8

Leidinggevende 3.5

Collega 3.3

Team 3.8

Externe 2.8

1 2 3 4 5

Leadership Qualities:
Personal Leadership:
- Transparantie

Micromanager

Diminisher - Gaat voor resultaat door zich persoonlijk met zaken te bemoeien.

Zelf 2.1

Leidinggevende 2.5

Collega 2.3

Team 1.9

Externe 2.9

1 2 3 4 5
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Zelf

Leidinggevende

Collega

Team

Externe

INVESTOR 3.8 3.5 3.3 3.8 2.8

Geeft anderen de ruimte die ze nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen werken en resultaat te kunnen boeken. 

4.2 3.7 3.4 4.3 3.0

Maakt anderen echt verantwoordelijk. 3.9 3.4 3.2 4.4 3.0

Blijft betrokken bij het werk van anderen, zonder het over te 
nemen. 

3.8 3.3 3.4 3.9 2.3

Geeft anderen actief ondersteuning zodat ze succes kunnen 
boeken. 

3.9 3.4 3.2 3.9 2.3

Stimuleert anderen om hun eigen prestaties in de gaten te 
houden. 

2.7 3.0 3.0 2.4 3.0

Geeft anderen verantwoordelijkheden die losse opdrachten 
overstijgen. 

3.9 3.2 3.6 3.9 2.8

Investeert in anderen door ze te begeleiden en te coachen in hun 
resultaten. 

3.7 3.3 2.9 3.3 2.0

Verwacht van anderen dat zij hun eigen werk afmaken. 4.2 4.0 3.8 4.4 4.3

Geeft anderen eigenaarschap voor einddoelen zonder de 
benodigde acties voor te schrijven. 

3.7 3.7 3.4 4.1 2.8

Staat toe dat anderen falen, leren en hun eigen weg vinden. 4.2 3.7 3.4 4.0 2.3

MICROMANAGER 2.1 2.5 2.3 1.9 2.9

Springt abrupt van het ene project naar het andere. 2.1 2.0 1.9 1.9 2.2

Is een micromanager van details. 1.9 2.7 2.1 1.8 3.3

Delegeert de kruimels, maar blijft zelf verantwoordelijk voor grote 
projecten.

2.0 2.6 2.4 1.7 2.8

Haalt verantwoordelijkheid weg bij anderen zodra er problemen 
optreden.

2.2 2.4 2.3 1.9 2.5

Creëert afhankelijkheid door altijd zelf betrokken te zijn bij het 
behalen van resultaten.

2.2 2.6 2.8 2.1 3.8
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4. Belangrijkste kwaliteiten

Top-5 Multipliers-stellingen - zelf
STELLING DISCIPLINE SCORE

Geeft anderen de ruimte die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken 
en resultaat te kunnen boeken. 

Investor 4.2

Verwacht van anderen dat zij hun eigen werk afmaken. Investor 4.2

Staat toe dat anderen falen, leren en hun eigen weg vinden. Investor 4.2

Waardeert kennis en capaciteiten van anderen. Talent Magnet 4.2

Geeft ruimte aan anderen, zodat zij hun werk kunnen doen. Talent Magnet 4.1

Top-5 Multipliers-stellingen - alle respondenten
STELLING DISCIPLINE SCORE

Verwacht van anderen dat zij hun eigen werk afmaken. Investor 4.1

Waardeert kennis en capaciteiten van anderen. Talent Magnet 4.1

Geeft anderen de verantwoordelijkheid om problemen op te lossen. Challenger 4.0

Vertoont consistent en voorspelbaar gedrag. Liberator 3.8

Bepaalt en onderzoekt welke informatie er nodig is om een degelijk besluit te 
kunnen nemen. 

Debate Maker 3.8

Bottom-5 Diminisher-stellingen - zelf
STELLING DISCIPLINE SCORE

Creëert een angstige of gespannen sfeer om zich heen. Tyrant 1.3

Vertoont inconsistent en onvoorspelbaar gedrag. Tyrant 1.3

Handelt in eigen (team)belang door anderen en middelen voor zichzelf te 
houden.

Empire Builder 1.7

Slaat het debat over en gaat meteen over naar een besluit. Decision Maker 1.7

Zorgt ervoor dat hij of zij zelf in het middelpunt staat als er goede resultaten 
worden geboekt.

Empire Builder 1.8

Bottom-5 Diminisher-stellingen - alle respondenten
STELLING DISCIPLINE SCORE

Vertoont inconsistent en onvoorspelbaar gedrag. Tyrant 1.8

Slaat het debat over en gaat meteen over naar een besluit. Decision Maker 1.8

Creëert een angstige of gespannen sfeer om zich heen. Tyrant 1.8

Bedenkt rollen/taken/activiteiten voor anderen waarin ze onvolledig tot hun 
recht komen.

Empire Builder 1.9

Creëert silo's tussen anderen en teams. Empire Builder 1.9

Hieronder worden de hoogst gescoorde Multiplier-stellingen, en de laagst gescoorde Diminisher-stellingen getoond 
volgens deelnemers en volgens respondenten.  Hiermee krijg je inzicht in de belangrijkste kwaliteiten van de 
deelnemers.
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5. Belangrijkste ontwikkelpunten

Bottom-5 Multipliers-stellingen - zelf
STELLING DISCIPLINE SCORE

Zoekt actief naar de zachtere stemmen in het team, zodat iedereen gehoord 
wordt. 

Liberator 3.1

Eist grondig en compleet denken tijdens een debat. Debate Maker 3.1

Is terughoudend in overleggen en gesprekken, zodat anderen de ruimte hebben 
om een bijdrage te leveren.  

Liberator 3.0

Zorgt voor vroege successen, zodat er een positieve energie ontstaat. Challenger 3.0

Stimuleert anderen om hun eigen prestaties in de gaten te houden. Investor 2.7

Bottom-5 Multipliers-stellingen - alle respondenten
STELLING DISCIPLINE SCORE

Zoekt actief naar de zachtere stemmen in het team, zodat iedereen gehoord 
wordt. 

Liberator 3.2

Lokt het debat uit door iedereen te stimuleren om zich te laten horen. Debate Maker 3.2

Spreekt anderen aan die de groei van anderen in de weg staan. Talent Magnet 3.2

Investeert in anderen door ze te begeleiden en te coachen in hun resultaten. Investor 3.1

Stimuleert anderen om hun eigen prestaties in de gaten te houden. Investor 2.7

Top-5 Diminisher-stellingen - zelf
STELLING DISCIPLINE SCORE

Verkoopt zijn of haar ideeën aan anderen. Know-it-All 3.2

Neemt beslissingen efficiënt in een kleine kring. Decision Maker 3.1

Domineert de besluitvorming met zijn of haar eigen mening. Decision Maker 2.9

Heeft een overheersende mening. Tyrant 2.9

Laat anderen weten hoeveel hij of zij zelf weet. Know-it-All 2.7

Top-5 Diminisher-stellingen - alle respondenten
STELLING DISCIPLINE SCORE

Verkoopt zijn of haar ideeën aan anderen. Know-it-All 3.1

Heeft een overheersende mening. Tyrant 3.0

Neemt beslissingen efficiënt in een kleine kring. Decision Maker 3.0

Domineert discussies en besprekingen. Tyrant 2.5

Creëert afhankelijkheid door altijd zelf betrokken te zijn bij het behalen van 
resultaten.

Micromanager 2.5

Hieronder worden de laagst gescoorde Multiplier-stellingen, en de hoogst gescoorde Diminisher-stellingen getoond 
volgens deelnemers en volgens respondenten.  Hiermee krijg je inzicht in de belangrijkste ontwikkelpunten van de 
deelnemers.
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6. Top en Bottom GAP - Multipliers

Top-5 GAP - Multipliers-stellingen
STELLING DISCIPLINE SCORE

Zorgt voor vroege successen, zodat er een positieve energie ontstaat. Challenger 19%

Eist grondig en compleet denken tijdens een debat. Debate Maker 16%

Legt het besluitvormingsproces uit aan alle betrokkenen. Debate Maker 9%

Is terughoudend in overleggen en gesprekken, zodat anderen de ruimte hebben 
om een bijdrage te leveren.

Liberator 9%

Ondersteunt anderen om hun beste werk te leveren. Liberator 9%

Hieronder worden de stellingen weergegeven waarbij het verschil tussen de score van de respondenten en de score 
van de deelnemers het grootst zijn. Een negatief percentage betekent dat de respondenten hier een lagere score 
hebben gegeven dan de deelnemers zichzelf; de deelnemers overschatten zichzelf op dit gebied. Wij verwijzen je 
naar hoofdstuk 5 voor een volledig overzicht van de scores per stelling. 

> 0% = de respondenten geven een hogere score dan de deelnemers: de deelnemers onderschatten hun multipliers 
gedrag.
< 0% = de respondenten geven een lagere score dan de deelnemers; de deelnemers overschatten hun multiplier 
gedrag.

Bottom-5 GAP - Multipliers-stellingen
STELLING DISCIPLINE SCORE

Geeft anderen actief ondersteuning zodat ze succes kunnen boeken. Investor -12%

Accepteert de mogelijkheid dat anderen fouten maken. Liberator -13%

Maakt volledig gebruik van het talent van anderen. Talent Magnet -14%

Staat toe dat anderen falen, leren en hun eigen weg vinden. Investor -16%

Investeert in anderen door ze te begeleiden en te coachen in hun resultaten. Investor -19%
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Top-5 GAP - Diminisher-stellingen

STELLING DISCIPLINE SCORE

Creëert een angstige of gespannen sfeer om zich heen. Tyrant 27%

Vertoont inconsistent en onvoorspelbaar gedrag. Tyrant 24%

Zorgt ervoor dat hij of zij zelf in het middelpunt staat als er goede resultaten 
worden geboekt.

Empire Builder 23%

Handelt in eigen (team)belang door anderen en middelen voor zichzelf te 
houden.

Empire Builder 18%

Creëert afhankelijkheid door altijd zelf betrokken te zijn bij het behalen van 
resultaten.

Micromanager 12%

Bottom-5 GAP - Diminisher-stellingen

STELLING DISCIPLINE SCORE

Springt abrupt van het ene project naar het andere. Micromanager -8%

Laat anderen weten hoeveel hij of zij zelf weet. Know-it-All -9%

Geeft meer antwoorden dan dat hij of zij vragen stelt. Know-it-All -12%

Domineert de besluitvorming met zijn of haar eigen mening. Decision Maker -15%

Neemt reactief beslissingen. Decision Maker -19%

7. Top en Bottom GAP - Diminishers
Hieronder worden de stellingen weergegeven waarbij het verschil tussen de score van de respondenten en de score 
van de deelnemers het grootst zijn. Een negatief percentage betekent dat de respondenten hier een lagere score 
hebben gegeven dan de deelnemers zichzelf; de deelnemers onderschatten zichzelf op dit gebied. Wij verwijzen je 
naar hoofdstuk 5 voor een volledig overzicht van de scores per stelling. 

< 0% = de respondenten geven een lagere score dan de deelnemers: de deelnemers overschatten hun diminishing 
gedrag.
> 0% = de respondenten geven een hogere score dan de deelnemers; de deelnemers onderschatten hun 
diminishing gedrag.
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Scoreverdeling per categorie - Multipliers

Scoreverdeling per categorie - Diminishers

8. Scoredistributie
Onderstaande grafiek toont de verdeling van de overall scores van de deelnemers aan deze Multipliers Leadership 
scan:
Het percentage deelnemers dat onder gemiddeld, gemiddeld of boven gemiddeld scoort, gebaseerd op het overall 
gemiddelde en de standaarddeviatie (SD). De SD is een maat voor de gemiddelde spreiding van de scores. Hoe 
groter de spreiding des de groter zijn de verschillen tussen deelnemers. We hebben het gemiddelde en de SD 
gebruikt om de deelnemers in drie groepen te verdelen:

- onder gemiddeld (> 1 SD onder het gemiddelde)
- gemiddeld (tussen  1 SD onder het gemiddelde en 1 SD boven het gemiddelde)
- boven gemiddeld (> 1 SD boven het gemiddelde)

De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de scores gegeven door de respondenten. De scores gegeven door 
de deelnemers zelf zijn buiten beschouwing gelaten.
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9. Resultaat per teamlid

Multiplier traits
In de onderstaande figuur worden de gemiddelde scores op de Multiplier traits per deelnemer getoond. Hoe 
dichter een datapunt bij de buitenrand van de cirkel ligt, hoe hoger de score van de deelnemer.
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Diminisher traits
In de onderstaande figuur worden de gemiddelde scores op de Diminisher traits per deelnemer getoond. Hoe 
dichter een datapunt bij de buitenrand van de cirkel ligt, hoe hoger de score van de deelnemer op deze Diminisher 
trait.
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The Tyrant The Liberator net score 6

Deelnemer 1 15 %

Deelnemer 2 51 %

Deelnemer 3 37 %

Deelnemer 4 22 %

Deelnemer 5 48 %

Deelnemer 6 5 %

Deelnemer 7 49 %

Deelnemer 8 28 %

Deelnemer 9 10 %

Deelnemer 10 20 %

The Know-It-All The Challenger net score 6

Deelnemer 1 11 %

Deelnemer 2 23 %

Deelnemer 3 23 %

Deelnemer 4 20 %

Deelnemer 5 37 %

Deelnemer 6 11 %

Deelnemer 7 43 %

Deelnemer 8 27 %

Deelnemer 9 -1 %

Deelnemer 10 30 %

The Micromanager The Investor net score 6

Deelnemer 1 10 %

Deelnemer 2 44 %

In de onderstaande grafieken worden de gemiddelde scores op de multiplier traits (geel) en de bijbehorende 
diminisher traits (grijs) per teamlid weergegeven. In de rechterkolom wordt de netto-score (multiplier score + 
diminisher score) weergegeven.
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Deelnemer 3 32 %

Deelnemer 4 20 %

Deelnemer 5 45 %

Deelnemer 6 21 %

Deelnemer 7 48 %

Deelnemer 8 35 %

Deelnemer 9 -8 %

Deelnemer 10 47 %

The Decision Maker The Debate maker net score 6

Deelnemer 1 19 %

Deelnemer 2 33 %

Deelnemer 3 42 %

Deelnemer 4 16 %

Deelnemer 5 35 %

Deelnemer 6 21 %

Deelnemer 7 32 %

Deelnemer 8 33 %

Deelnemer 9 8 %

Deelnemer 10 22 %

The Empire Builder The Talent magnet net score 6

Deelnemer 1 17 %

Deelnemer 2 49 %

Deelnemer 3 47 %

Deelnemer 4 30 %

Deelnemer 5 47 %

Deelnemer 6 18 %

Deelnemer 7 39 %

Deelnemer 8 34 %

Deelnemer 9 5 %
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Deelnemer 10 48 %

MULTIPLIERS MANAGEMENTRAPPORT 25 / 29



Kies je sterkste Multipliers-kracht en bedenk hoe je deze verder kan uitbouwen. Onderzoek wat dit praktisch in je 
gedrag betekent.

Kies de Diminisherdiscipline waarop je het hoogst scoort en en bedenk welke kleine aanpassingen je in je gedrag 
kunt maken, waardoor het effect van je zwakte minder impact heeft.

Bekijk de overall feedback die je hebt ontvangen. Welke scores zou je willen verbeteren ten opzichte van een 
halfjaar?  En over een jaar? Welke hulp heb je daarbij nodig?

Bijlage I - Aantekeningen
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Bijlage II - Verdere uitleg Leadership Qualities

In het rapport heb je kunnen lezen welk Multipliergedrag invloed heeft op welke Leadership Qualities.

We onderscheiden drie Leadership Qualities: People Leadership, Performance Management en Personal 
Leadership. Hieronder verdere uitleg over wat wij verstaan onder elke Leadership Quality en welke competenties 
hieraan gekoppeld zijn.

People Leadership

Je weet als leidinggevende een veilige sfeer te creëren, je staat voor je mensen. Je stimuleert de ontwikkeling van 
medewerkers, weet deze te waarderen, te respecteren, zorgt voor betrokkenheid en viert successen. Je geeft 
medewerkers de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert samenwerking.

Performance Management

Medewerkers hebben de behoefte ergens aan bij te dragen, een helder en aansprekend doel, waar focus op ligt en 
waarbij afspraken worden gemaakt wat van elkaar wordt verwacht. Als leidinggevende weet je dit duidelijk neer te 
zetten, stuur je hierop en bewaak je de voortgang. Zo kunnen medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen om 
resultaten te boeken. Elkaar aanspreken en feedback geven is een vanzelfsprekend onderdeel van de onderlinge 
samenwerking. Het verbinden aan de lange termijn strategie en sturen op zowel team performance, als individuele 
performance en executie.

Je toont voorbeeldgedrag, draagt de Business Principles uit en weet anderen hiermee te inspireren. Je wilt steeds 
beter worden als leidinggevende, je reflecteert hier voortdurend op, geeft het continue aandacht en vraagt actief 
feedback op je gedrag.

Personal Leadership

Dit is in de kern Performance Management: Competenties die hierbij horen zijn:

- Ik heb een duidelijke visie, stel ambitieuze doelen, heb focus daarop en
maak helder wat ik verwacht en wat het team van mij kan verwachten

1. Visie

- Ik bewaak de voortgang en geef feedback 2. Aansturen

- Ik volg op door er consequenties aan te verbinden 3. Feedback geven

Dit is de kern van Personal Leadership: Competenties die hierbij horen zijn:

- Ik toon voorbeeldgedrag en vraag feedback op mijn gedrag 1. Ontwikkeling als leidinggevende

- Ik draag de Business Principles uit 2. Transparantie

- Ik inspireer daarmee anderen 3. Voorbeeldgedrag tonen

Dit is de kern van People Leadership: Competenties die hierbij horen zijn:

- Ik stimuleer en ondersteun de ontwikkeling van medewerkers 1. Ontwikkeling stimuleren

- Ik creëer een veilige sfeer in het team 2. Veilige sfeer creëren

- Ik waardeer en vier successen in het team 3. Waarderen
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