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DE DOORBRAAK

In 'De Doorbraak' schrijf ik

over die bijzondere ervaring

en welke lessen en inzichten

ik opdeed op mijn zoektocht.

Ik vertel over mijn doorbraak;

ik vond de weg terug naar

mezelf. In het boek krijgt de

lezer handvatten aangereikt

om een eigen doorbraak te

realiseren.

HET ROER OM

In 2015 is in mijn leven het roer omgegaan.

Door een zeer indringende transformatieve

ervaring is de kijk op mezelf, anderen en het

leven volledig veranderd. Na mijn scheiding

en een persoonlijke zoektocht heb ik mijn

hart gevolgd. Ik heb mijn baan opgezegd, een

boek geschreven en nu help ik als

doorbraakcoach anderen in hún zoektocht.

https://www.doorbraakcoaching.com/shop
https://youtu.be/TIGGBz08-gY


DOORBRAAKCOACHING

Na mijn zoektocht heb ik de doorbraak-

methodiek ontwikkeld. De methodiek is

gebaseerd op mijn eigen lessen en inzichten.

Het geeft inzicht in:

- wie je werkelijk bent

- welk belemmerend gedrag je inzet

- waar dat gedrag vandaan komt

- wat je nú moet doen om in balans te komen

In slechts één intensieve sessie krijg je

zóveel zelfinzicht dat je daarna zelf in staat

bent om de dingen in je leven te veranderen

zoals die goed voor jóu zijn.

EEN DOORBRAAK?

Het is een doorbraak als je

de weg terug naar jezelf hebt

gevonden & wie je werkelijk

bent en wat je doet met

elkaar in lijn brengt.

https://youtu.be/VwED-wS9FBI


VOOR WIE?

Doorbraakcoaching is voor iedereen die meer

zelfinzicht en een nieuwe richting in het

leven wil. Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter

je in staat bent keuzes te maken die goed voor

jou zijn en waarmee jij in je kracht staat. Het

heeft invloed op álles; je welzijn én welvaart.

De coaching is geschikt voor iedereen!

Je kan pas goed voor de ander zorgen, als je voor

jezelf kan zorgen. Je kan pas leiding aan de ander

geven als je leiding aan jezelf kan geven. Je kan

pas oprecht van de ander houden, als je van jezelf

houdt. Je kan pas verbinding met de ander maken,

als je in verbinding met jezelf staat. 



Wie ben ik?

Welk werk past bij mij?

Hoe kom ik uit mijn burn-out?

Hoe kan ik meer mezelf zijn?

Wat is mijn levensles?

Hoe kom ik van mijn boosheid af?

Ik ben ongelukkig, maar waarom?

Ik ben vastgelopen, hoe kom ik verder?

Relatieproblemen

Hulp bij PTSS

Vragen over leiderschap

Hooggevoeligheid

HULPVRAGEN

Diverse hulpvragen kunnen met behulp van de

doorbraakmethodiek worden beantwoord, zoals:

Maar de methodiek werkt ook goed bij: 

 



DOORBRAAKMETHODIEK

De methodiek is unieke mix is van

psychologie, spiritualiteit en NLP (Neuro

Linguïstisch Programmeren). 

Met een diepgaande oefening voel je zelf het

verschil tussen de beslissingen in je leven

die je vanuit je hoofd (ego) hebt gemaakt en de

beslissingen vanuit je hart. Wanneer ben je

authentiek en wanneer pas je je (teveel) aan?

Zo wordt kraakhelder wat je nu te doen hebt om

te doen wat goed voor jou is! Je krijgt in de

sessie richting voor de weg terug naar jezelf.



"Waking up to who you are

requires letting go of who you

imagine yourself to be"



DOORBRAAK COMMUNITY

De doorbraakmethodiek wordt ondertussen

door meerdere coaches toegepast. Zij hebben

zich verenigd in de Doorbraak Community.

Alle coaches zijn door mij opgeleid en hebben

met elkaar gemeen dat energie en intuïtie

hun belangrijke instrumenten zijn. Elke

coach heeft zijn of haar eigen unieke manier

om de methodiek over te dragen. 

De coaches hebben frequent contact met elkaar

om ervaringen uit te wisselen en vragen te

stellen. Zo wordt de methodiek steeds scherper

en krachtiger.

http://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakcommunity
http://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakcommunity
http://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakcommunity


Mijn coachpraktijk:

Walenburgerweg 33 - Rotterdam

https://www.google.com/maps/place/Walenburgerweg+33,+3039+AC+Rotterdam/@51.9299555,4.4667647,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c434ae40cabf25:0xf714e10620ada800!8m2!3d51.9299769!4d4.4678385


WAAROM IK DIT DOE

In 2015 kwam ik er achter dat er een enorm

verschil zat in wie ik werkelijk ben en wat

ik deed. Ik leefde altijd op ratio en negeerde

mijn gevoel en intuïtie volledig. Hoewel ik

daar succesvol mee was in mijn werk, was ik

niet gelukkig en kwamen mijn eigen unieke

talenten en vaardigheden niet tot hun recht.

Ik stond niet in mijn kracht. Nu blijken mijn

gevoel en intuïtie juist mijn talenten te

zijn. Ze zijn mijn eigen kompas geworden en

ik kan een ander goed helpen. Ik leef nu meer

dan ooit tevoren. Dat gun ik een ander ook.   

1980 2001 2020

https://youtu.be/uIqh_x1VPA8


DE DOORBRAAK EXPERIENCE

Dit is een 48-uur ervaring die speciaal

gecreëerd is voor mensen die een nieuwe

richting in het leven zoeken. Op een unieke

locatie ga je in een kleine groep gelijk-

gestemden met de doorbraakmethodiek het hoe

& waarom van jouw leven analyseren. Je krijgt

de antwoorden die je op dat moment nodig

hebt. 

https://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakexperience
https://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakexperience
https://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakexperience
https://www.doorbraakcoaching.com/doorbraakexperience
https://youtu.be/pDlVJSOCDhg


DOORBRAAK BIJ BEDRIJVEN

Bedrijven kunnen veranderen, echter de

mensen niet. De kern van de mens blijft altijd

hetzelfde. Hoe beter die kern van de mens

aansluit op de kern van de organisatie, hoe

beter dit is voor iedereen. De mens staat in

zijn kracht en de organisatie maakt maximaal

gebruik van het aanwezige potentieel. 

We onderzoeken hoe managers en medewerkers

zich verhouden tot de missie - de kern - van

de organisatie. We herstellen de balans

tussen de ambities van het bedrijf en het

potentieel van de werknemers.

https://www.doorbraakcoaching.com/bedrijven
https://www.doorbraakcoaching.com/bedrijven
https://youtu.be/43K37qeZp-o


DE DOORBRAAK INSPIRATIE

Ik vind het fijn om anderen te inspireren met

mijn persoonlijke verhaal. In een inspiratie

lezing vertel ik over mijn eigen reis 

en wat mijn voornaamste lessen 

en inzichten zijn. De aanwezigen 

krijgen een nieuw perspectief 

op het leven aangereikt 

waarmee ze zelf een 

eigen doorbraak 

realiseren en terug 

in hun kracht komen.

Doel van de inspiratie is de aanwezigen na te

laten denken over het hoe & waarom van hun

leven. De inspiratie is een uitnodiging om

zelf de beweging van het hoofd naar het hart

te maken.  



HOOG-RISICO BEROEPEN

Vanwege mijn achtergrond bij defensie en de

grootstedelijke veiligheidsaanpak komen

veel militairen, politiemensen en andere

hoog-risico professionals op mijn coach-

praktijk af. Ik ken hun werkwereld, maar maak

er geen onderdeel meer van uit. Dat geeft

vertrouwen. De rode draad in alle gesprekken

is dat de (voormalig) militair of politieman

worstelt met de balans tussen zijn rol en

eigen identiteit. Ik help om die balans te

herstellen.

1995 - Koninklijk Instituut voor de Marine

1998 - Berg- en wintertraining

2000 - Pelotonscommandant Aruba

2001 - Bijzondere Bijstandseenheid

2003 - Uitzending Irak

2004 - Bijzondere Bijstandseenheid

2007 - Gemeente Rotterdam, stadsmarinier

2019 - Zelfstandig coach



AFHANGEN

Ik bleek niet de enige coach te zijn met de

ervaring dat actieve professionals uit de

hoog-risico organisaties behoefte hebben

aan een externe coach. Daarom heb ik samen

met oud-collega Twan van Tilburg het

verzamelplatform Afhangen.nu opgezet met als

doel de drempel tot hulpvragen bij de hoog-

risico professionals te verlagen. Meer dan

tachtig coaches zijn reeds aangesloten.

http://www.afhangen.nu/
https://www.gewoontwan.nl/
https://youtu.be/LtL4IC__ZYQ


BLOGS

Ik schrijf blogs over de thema's die me zelf in

het leven bezig houden en over verhalen die

in mijn coachpraktijk voorbijkomen.  

PODCAST

In de podcast 'Kooivechters' vertellen mensen

die hun hart en passie volgen en daarmee de

'kooi' hebben verlaten hun verhaal. 

IN DE MEDIA

Podcasts, tijdschriften, radio

of televisie. 

https://www.doorbraakcoaching.com/blog
https://www.doorbraakcoaching.com/podcast
https://www.doorbraakcoaching.com/podcast
https://www.doorbraakcoaching.com/podcast
https://www.doorbraakcoaching.com/blog
https://www.doorbraakcoaching.com/in-de-media
https://www.doorbraakcoaching.com/in-de-media
https://www.doorbraakcoaching.com/in-de-media
https://www.doorbraakcoaching.com/podcast
https://www.doorbraakcoaching.com/in-de-media


OPERATIE BREEKKRACHT

Samen met drie andere oud-militairen

organiseer ik meerdere malen per jaar

operatie BreekKracht. Dit is een unieke

ervaring voor mensen die werkzaam zijn in

een hoog-risico beroep die vastlopen in hun

gedrag of mentale klachten hebben.

Je krijgt de kans om in een vertrouwde en

veilige omgeving te leren wie je werkelijk

(zonder uniform) bent en welk authentiek

gedrag daarbij past.

https://krachtzat.nl/operatie-breekkracht/
https://krachtzat.nl/operatie-breekkracht/


MICHIEL VAN DER POLS

Walenburgerweg 33

3039 AC Rotterdam

mwvanderpols@live.nl

06-23268920

WWW.DOORBRAAKCOACHING.COM


