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MARTIN STAM 
Facilitator in change and transformation 
Executive coach

+31 6 22 49 52 66 martin@aspirecompany.nl 25 januari 1960

Partner

Binnen Aspire Company ontwerp en faciliteer ik
programma's voor cultuurverandering, leiderschap- en
teamontwikkeling en  coach ik op individuele basis. Tot  mijn
klanten behoren ondermeer Geldmaat, HERO Interim
Professionals, Rabobank, FrieslandCampina  en het Stedelijk
Museum Amsterdam. Meer informatie:
www.aspirecompany.nl

Aspire Company (2016 - heden)

Begeleider wilderness trails

De FNL biedt individuen en organisaties unieke
leiderschaptrails en initiatieven in de natuur in Europa en
Afrika. Ik heb trails begeleid in Umfolozi (ZA), de Alpen en
Italië. 

Daarnaast faciliteer ik de jaargang Natuurlijk Leiderschap.

Voor meer informatie, zie: www.naturalleadership.eu

Foundation Natural Leadership (2018 - heden)

Facilitator Cultuurprogramma

Cultuurveranderingsprogramma primair gericht op
executive en senior level van de bank. Resultaat: meetbare
verbetering van de bedrijfscultuur.

Rabobank Nederland (2014 - 2016)

 verschillende directiefuncties Rabobank

 In mijn  loopbaan bij de Rabobank heb ik een aantal
verschillende directiefuncties mogen vervullen. Op jonge 
 leeftijd (28) werd ik de jongste algemeen directeur van een
lokale Rabobank binnen de organisatie.

Naast twee keer algemeen directeur te zijn geweest heb ik
ook bij verschillende Rabobanken de functie van directeur
bedrijven / commercieel directeur mogen uitoefenen.

Resultaat: hoge klant- en medewerkerstevredenheid en  een
gezond goed financieel resultaat. 

Rabobank (1979 - 2014)

PERSOONLIJK PROFIEL

Contact maken met anderen is wat ik als mijn
natuurtalent beschouw. Door intensieve opleiding,
coaching, training en door een aantal
leiderschapstrails in de natuur weet ik precies wat
ik wel en niet kan. En wat ik wel en niet wil. Ik maak
vanuit authenticiteit, gelijkwaardigheid en
integriteit verbinding met anderen.

Altijd gericht om het beste uit mezelf, uit de ander
en uit het team te halen. Vertrouwen bouwen is
het fundament voor mij om te komen tot
commitment en resultaat. 

Door zonder oordeel en met verwondering waar te
nemen creëer ik vertrouwen en veiligheid. Met een
gezonde dosis humor en vol energie ben ik vooral 
 gericht op wat er wel werkt.

Ik geloof dat als er een goede balans is tussen
aandacht voor performance en aandacht voor de
mens het optimale resultaat behaald wordt. 

Als medeoprichter van Aspire Company
ondersteun ik directie-, management- en
expertteams bij het optimaliseren van de manier
waarop ze samenwerken. Daarnaast heb ik een
coachingspraktijk voor leidinggevenden. 

Mijn klanten noemen mij inspirerend, goed
luisterend, pragmatisch en creatief, open en eerlijk
confronterend.

. 



OVERIGE OPLEIDINGEN

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Afstudeervariant Change Management 
 

MSc Bedrijfskunde 1998

OPLEIDINGEN

Co Resolve / Deep Democracy

Gecertificeerd Practitioner - 2017 

The MMS Institute Coach Training

Professional Certified Coach 
International Coach Federation - 2017

INTERESSES EN HOBBIES

Werenfridus college Hoorn 

HAVO diploma 1978

KWALITEITEN & 
COMPETENTIES

Verbinder en coach
Communicator en inspirator
Betrokkenheid vergroten
Directe no-nonsense aanpak, resultaat gericht
Samenhang en structuur brengen
Stijlflexibiliteit 
Leidinggevende ervaring in combinatie met
facilitator skills
Energie, enthousiasme en humor
Verwonderend en bewonderend 

Presencing Institute - Oxford

Theory U – Otto Scharmer

Foundation Program - 2018

Personal Branding & Social Selling

4 daagse workshop - 2020 

Systemisch werken / Familieopstellingen
Bert Hellinger Instituut
jaaropleiding 2020-2021 

Myers Briggs Institute

Het MBTI-instrument is wereldwijd het meest gebruikte
persoonlijkheidsonderzoek. Het MBTI-profiel vormt een sterke basis
voor persoonlijke groei en ontwikkeling en ondersteunt een grotere
persoonlijke effectiviteit.

Gecertificeerd MBTI Practitioner step I en II  -  2016 

 Lean Centre of Excellence

LCS Black Belt  2016 

 Financiële Administratie

Praktijk diploma boekhouden                   1979
MBA (Moderne Bedrijfs Administratie)      1981
SPD I - (Staats Praktijk Diploma voor
Bedrijfsadministratie)                                1986 

 Leergang Bedrijfskunde

3 jarige post HBO avondopleiding - 1994 - 1996 

 Aberkyn - a McKinsey Company

various facilitating training program - 2014 - 2016 

INTERESSES & HOBBIES 

Lezen
Cabaret
Sport 
Vitaliteit: sport, voeding, ademhaling, 

Psychologie
persoonlijke ontwikkeling

Ook beschikbaar als dagvoorzitter of inspirerende
spreker, waardoor een event of
medewerkersbijeenkomst echt interactief en
inspirerend wordt. Een event krijgt dan echt impact,
waar nog lang over nagepraat wordt. 

SPREKER / DAGVOORZITTER

Universiteit Leuven

MOOC Existential Well-being Counseling - 2020

bestuur Vrienden van Leekerweide
vice voorzitter sportvereniging Spartanen

NEVENFUNCTIES 

Relational Presence 
Facilitator / trainer Authentic Presentations, Effective
Meetings, High Performance Teams - 2022 

TYPE OPDRACHTEN 

Teamontwikkeling
Cultuurverandering
Leiderschapsontwikkeling
Coaching en coach-de-coach trajecten
Interim management, breed inzetbaar
Aansturing bedrijfsonderdeel, afdeling of team
waar  thema's als verbeteren onderlinge
samenwerking en het creëren van vertrouwen
spelen. 
Lean trajecten om bv. efficiency te verbeteren. 
Verandermanagement of reorganisatie
Projecten op het gebied van
strategieontwikkeling, het doorontwikkelen van 
 business modellen, het verbeteren van
commerciële resultaten en/of de bedrijfscultuur.
Opdrachten waarbij het belangrijk is om zowel
'performance' als 'health' van de organisatie te
vergroten.

 


