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Wat is een Multiplier?
Multipliers zijn leidinggevenden die hun kennis en
inzichten gebruiken om de intelligentie en capaciteiten
van hun medewerkers te vergroten. Wanneer zij de
kamer binnenlopen, ontstaan er nieuwe ideeën en
worden problemen opgelost. Het Multipliers concept is
een leiderschapsconcept dat is gebaseerd op het boek
Multipliers, how the best leaders make everyone smarter
van Liz Wiseman. Meer informatie
over Multipliers en de Multiplier of
the Year verkiezing is te vinden op
multiplieroftheyear.nl.

VOORWOORD
In 2015 zijn we tijdens de eerste editie van de Multiplier of
the Year verkiezing met succes op zoek gegaan naar de
Multipliers van Nederland. Vijf inspirerende leiders die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling
van anderen kwamen naar voren.
Arjan Mengerink, districtschef Politie Oost-Nederland,
werd op basis van publieksstemmen, een praktijkopdracht
en zijn assessment verkozen tot de ‘Multiplier of the Year
2015’.
In dit boekje lees je de inspirerende praktijkverhalen van
alle vijf de genomineerden, waarin zij vertellen over hun
manier van leidinggeven, hun visie op leidinggeven en
een aantal concrete tips geven. Daarnaast delen ze hoe
zij - een jaar later - terugkijken op de Multiplier of the
Year verkiezing en wat de verkiezing en hun manier van
Multiplier leidinggeven henzelf én hun organisatie heeft
gebracht.
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Over Helen Meijer
Helen Meijer is sinds circa drie
jaar Senior Manager bij Deloitte
Nederland. Zij is verantwoordelijk
voor Client Relationship
Development en lid van het
Clients & Industries MT. In haar
portefeuille vallen Deloitte
Academy, Deloitte Greenhouse
en andere Client Relationship
programma’s. Voordat ze bij
Deloitte aan de slag ging,
werkte ze twintig jaar bij
Euroforum waar ze verschillende
managementfuncties bekleedde
en lid van het MT was.

‘HAAL ALLES UIT DE TALENTEN
VAN JE MEDEWERKERS’
Helen Meijer is een leidinggevende die niet alleen
oprechte interesse toont in de drijfveren en het

Persoonlijke groei
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EEN JAAR NA
DE VERKIEZING
Wat Helen Meijers manier van leidinggeven speciaal
maakt, is dat ze haar medewerkers op een creatieve
manier motiveert. Dit leverde haar een nominatie
op voor de Multiplier of the Year-verkiezing.
Hoe is het nu met haar? En welke vernieuwende
ideeën heeft ze de laatste tijd ingevoerd?

Na de verkiezing heb ik er een nieuwe
verantwoordelijkheid bij gekregen. Ik geef

Meijer: ‘De reacties die ik op mijn nominatie ontving,

nu ook leiding aan het Greenhouse-team.

waren bijzonder en kwamen soms uit onverwachte
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zag dat mijn manier van leidinggeven bijdraagt

innovatieve ruimte die ze laat zien wat er allemaal

aan werkplezier en dat je daarmee ziekteverzuim

verandert in de wereld en hoe je daar als organisatie
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Binnen Deloitte worden regelmatig sessies
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dat mensen met oplossingen en ideeën komen
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afdeling leidt, maar weten wie ik ben en wat ik kan.
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