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Marshall Goldsmith’s Stakeholder 
Centered Coaching



Marshall Goldsmith, New York

World's most influential leadership 
thinker (2015 and 2011)

America's #1 executive coach

One of five most respected executive coaches.

Most credible thought leaders in the 
new era of business

New York Times best-seller, Wall 
Street Journal #1 business book and 
winner of the Harold Longman award 
for Best Business Book of the Year. It 
has been translated into 23 
languages and is a listed best seller in 
six different countries.

https://www.marshallgoldsmith.com/

https://www.marshallgoldsmith.com/product/book-2/
https://www.marshallgoldsmith.com/
https://www.linkedin.com/in/marshallgoldsmith/


Gegarandeerd & Meetbaar
Marshall’s leiderschaps proces is beroemd onder de  
Fortune 500 bedrijven omdat het…

• 95% van de leiders bereikt - duurzame - meetbare 
resultaten en is effectiever gaan leidinggeven;

• Er ontstaat een positieve cultuurverandering in de 
organisatie.

• De methode werkt zeer efficiënt en kost relatief 
weinig tijd.

• equips leaders to radiate positive culture through 
the ranks

• De resultaten zijn gegarandeerd.

• We hebben vertrouwen in het proces: 

No growth, no pay! Als je je meetbare doelen niet 
haalt dan hoef je de coach niet te betalen!



Why coaching? 

• Alle vaardigheden en gewoontes die je bezit
hebben je gebracht waar je nu staat, zowel zakelijk
als privé

• Maar iets staat je in de weg om de volgende stap
te zetten

• Succesvolle leiders kennen de theorie hoe 
leiderschap hoort te zijn – ze hoeven geen nieuwe
dingen te leren

• Leiderschap mogen leren te stoppen met 
gewoontes die niet helpen om je doel te beeiken

• Marshall’s coaching process biedt een kader dat
staat voor gegarandeerde leiderschaps groei
Wereld’s top leiders in verschillende industriën
zijn geocached door Marshall’s proces



Problemen van slimme mensen

• Slimme en succesvolle mensen/ teams zetten
overbodig hun krachten in, v.b.

• Altijd willen winnen

• Geen erkenning geven

• Denken dat ze altijd gelijk hebben

• Vertellen i.p.v. luisteren

• Te snel, te hard gaan

• Denken dat ze goed zijn in alles

• Vernietigend commentaar leveren

• Niet concequent feedback

• En veel, veel meer redenen!

Ooit het gevoel gehad als een adelaar omhoog te
vliegen maar dat je moest vliegen met een stel
kippen?
Marshall’s process verbeterd en geeft
gegarandeerde en meetbare leiderschaps groei in je 
team.



Hoe het werkt

• Gedragsverandering vereist moed, nederigheid en 
discipline

• Je coach werkt twaalf maanden met je samen

• Je stapt in hetzelfde proces als ’s Werelds top 
leiders, die dit ook hebben doorlopen (>150 CEOs 
van Fortune 500 organisaties)

• Jij en je meest belangrijke stakeholders bepalen 
een of twee gewoonte(n)die jij wilt veranderen in 
je leiderschapsteam

• Het meetbare resultaat: gedragsveranderingen, 
ook voor de lange termijn.

Luisteren naar feedback vereist moed. Accepteren 
van feedback vereist nederigheid. En duurzame 
gedragsverandering vereist discipline!



Succesvol veranderen, 
waarom het werkt

• De gedragsverandering is niet tijdelijk.

• De feedback tijdens de twaalf maanden maakt je 
resultaten meetbaar

• Omdat je stakeholders je ‘juryleden’ zijn 
veranderen zij hun perceptie over jou en je 
gedragsveranderingen

• Jouw leiderschapsgroei heeft positieve invloed op 
je organisatie, je stakeholders én jezelf

• De coaching helpt je je groei te herkennen, te 
veranderen én je omgevingsperceptie te wijzigen.

Blijvende gedragsverandering is alleen waardevol als 
je stakeholders ook geloven dat je bent veranderd!



Roadmap

1. Introductie (Maand 1): Start en verzamelen van 
feedback

2. Assessment (Maand 1): Een assessment en korte
interviews met stakeholders

3. Growth Areas (Maand 2): Groeigebieden bepalen, 
gebaseerd op de feedback

4. Stakeholder Team (Maand 2): Kick-off met het 
stakeholderteam

5. Leading Change (Maand 3-11): Coachingsessies, 
maandelijks actieplan en maandelijks vijf minuten 
feedback van stakeholders

6. Growth Reports (Kwartaal 2, 3 en 4): Gedetailleerde 
kwartaalmetingen

7. Leader as a Coach (Maand 12): Continu 
veranderingsproces en toolkit voor de leider als een 
coach

HET RESULTAAT 

Aan het einde van het proces ben je gegroeid als 
leiderschapsteam, zijn je stakeholders meer tevreden 
en ontvang je een toolkit om je team te coachen.



Testimonials

“I consider Ina as a role model for excellent 
leadership. Being passionate, focused and 
demanding, she is always supportive and honest 
to the people she works with.”

“From Ina I probably have learned the most for my
further career. However, it was not about tools and
figures but abot how to approach people the
smart way while always staying fair and human.”

“Ina is for sure one of the most insiring and interesting
managers I ever met. But most of all she has a great
character and her social competence is outstanding”

Check out more testimonials at https://www.linkedin.com/in/inamennegat/

https://www.linkedin.com/in/silvanrath/


Ina Mennegat, Enschede

Personal Coachee of Marshall Goldsmith

Founder & General Partner (2017 to date)

Founder & CEO (2018 to date)

The in Enter born Entrepreneur and Executive 
Coach is well known for her thoughtful leadership. 
She is highly regarded by colleagues and business 
partners for her resolute but respectful way of 
providing candid feedback. She has build many 
resilient company cultures which managed 
multiple turnarounds in large corporations and 
pivots in startups. 

#entrepreneur

#startups

#deepdemocracy

#transformation

#authenticleadersh
ip#goalfocus

https://www.linkedin.com/in/inamennegat/


Charity: One for One
All of us successful business people are extremely 
fortunate. Thus Ina has started the “One for One” 
concept to also help the less fortunate. 

For every commercial coachee Ina takes on she 
mirrors the same 12 months coaching pro bono for a 
person in need. 

You can either silently enjoy that your coaching helps 
others. Or you can get become a co-mentor to the 
pro bono coachee who is sponsored through your 
booking. 

Ina’s partners with local KWF to support survivors of 
cancer who want to build a live after the fight. 

Your coaching engagement will help a warmhearted 
person in need to build a new life.



No growth, no pay!
It is that simple.

+31 6 23 92 09 84 
ina@darebeweegt.nl

https://www.linkedin.com/in/inamennegat/

