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1 .  Mijn visie op
transitie en

transformatie 

3. Zes vragen die je jezelf
kan stellen om de opening te

vinden naar het nieuwe!

2. Hoe kan je nú al grip
krijgen, op dat wat

nog ontvouwen moet
worden? 
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Van het zoeken, naar het laten verschijnen voor je

DORAN VAN VEENENDAAL 

POSITIONERING & ONTVOUWING COACH

Allereerst welkom in dit magazine. Als we iets zeker weten in ons leven en werk, is het dat het
een continue reis is. Vol bevragingen, maar ook ontvouwingen. Van positie naar positie. Ten
minste, dat gun ik je. Want het is juist dat je met de daadwerkelijk ontvouwing, al je eerdere
bevragingen kunt verzilveren. Anders heb je gewoon aan werkverschaffing gedaan en je tijd
opgevuld met het denken aan (vaak dezelfde) bevragingen, riedeltjes of overpeinzingen. Maar
laten we het licht en luchtig houden. Want er is iets waar jij concreet helderheid in zou willen
hebben. Vaak hebben we een vraag in ons hoofd, iets wat we ons afvragen. Iets wat we
nastreven, maar niet weten hoe we daarbij komen. Laat ik beginnen met aangeven, dat de
vraag die jij nu voelt - to begin with- vaak niet het juiste vertrekpunt is. Sommige coaches
zullen gaan werken met jouw hulpvraag, of willen ontrafelen waarom je ergens bent met
welke overtuigingen (in de veronderstelling dat je vanuit die inzichten kunt transformeren). Dit
is niet mijn eigen ervaring. En ook niet hoe ik werk. Zoals Elon Musk ook zegt: De grootste
fouten komen omdat we iets proberen te verbeteren, wat eigenlijk al vanaf het begin geen
goed ontwerp was. 

Wat er nodig is voor jouw ontvouwing is het opengooien van jouw perspectief. Opnieuw diep
luisteren en leren van wat er gehoord wil worden in jou. Het is namelijk zo makkelijk om door
te blijven gaan. Maar er is een nieuwe weg, stap, energie of positie die zijn weg wil vinden naar
jou. Toon moed en heb plezier in de reis. Het is immers een luxe dat je kunt kiezen. Voor je
eigen kloppende weg en succes. Ga daar dan ook vol voor. Deins niet langer terug, maar duik
erin. De reden dat we vaak terugdeinzen voor onze ontvouwing, is omdat we nog niet zuiver
en helder voelen hoe het JOUW ontvouwing is. Stay heartsmart.



KIES VOOR DE
TRANSITIE EN JE

MAAKT DE
TRANSFORMATIE

MOGELIJK



In een wereld waarin iedereen het heeft over grootser, voelde een grootse klant van
wereldklasse in de oefening dat ze graag voor kleiner wilde gaan. (Wat dat concreet gaat
betekenen, zal vanzelf blijken. We nemen de betekenis vaak heel letterlijk... ‘kleiner’, maar
vaker is de betekenis symbolisch en staat het voor kloppender). Het ontroerde mijn klant
zichtbaar. In haar eigen woorden had ze ‘een (ego) stukje laten gaan’. En dat kan even zeer
doen. Je hebt er lang voor gezorgd. Je hebt iets bij je gedragen. Vanuit de beste intenties. Was
jij het. Dacht je.

Maar we ontvouwen als mensen en ondernemers. Daar kan je helemaal NIKS tegen doen. Je
kunt wél meebewegen. Betekent niet dat je helemaal voor iets anders hoeft te gaan staan,
maar wel dat je iets shift dat -van binnen uit- van je gevraagd wordt.

Verzet is er ook en verloopt vaak onbewust.. Waarom? Omdat wij mensen loslaten moeilijk
vinden, en het nog moeilijker vinden om te duiden waarvoor we dat -wat we loslaten- dan
moeten ‘inruilen’.

Kijk. Mensen willen (pas) transformeren, als ze de nieuwe FORM snappen. Maar de nieuwe
vorm zal niet als eerste verschijnen. En dus blijft het ingewikkeld. Je moet een tijdje in een
nieuwe energie groeien en verblijven. En okay zijn dat daar nog geen nieuwe vorm is. Je mag
de TRANSITIE willen, en niet alleen de TRANSFORMATIE. (En vaak willen we ook gelijk een
gelikte transformatie).

De transitie levert de energie en inzichten, om de transformatie te maken. Kies eerst voor de
transitie. Want hiermee geef je jezelf de kans om te laten vervormen, wat er wil gebeuren. Als
je alleen kiest voor de transformatie, zal je je onvervuld voelen in wie je nu bent. En direct
onvervuld voelen, nadat je de transformatie hebt gemaakt.

Voel je verankerd (veilig). Én ontvouwend (risico). En dan kan je wellicht zelfs genieten van de
reis (transitie).

Stay Heartsmart,
Doran

Zou je graag begeleiding willen, zodat je regelmatig gevoed wordt met je eigen kloppende woorden,
Zijn en Doen? Hoe zou dat voelen voor je? Stuur gerust een bericht naar
connect@positioningfromtheheart.com
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Mijn visie op transitie en transformatie

mailto:connect@positioningfromtheheart.com


VAN BEDACHTE
INFORMATIE NAAR HET

OPHALEN VAN JE
BEDOELDE INFORMATIE

 



VERANKERD ONTVOUWEN, DAT DOE JE ZO
Hoe kan je nu al grip krijgen, op dat wat nog

ontvouwen moet worden? Als mensen voelen we

vaak een 'gat' tussen wie we nu zijn en wie we

worden. Het is daarom belangrijk om dat gat te

dichten, door te gaan vertrouwen op wie jij

wordende bent. Hiermee start je al met het

belichamen van je verder ontvouwde versie. Vanuit

een huidige en verankerde plek.

Daarnaast is vertrouwen heel erg belangrijk, omdat

dit een veld neerzet waarin je minder ruis ervaart.

Hierdoor blijft er meer innerlijke capaciteit over, om

te luisteren naar wat er gehoord wil worden. Om

open te staan.

Want het is nogal wat. Al die dynamiek. We leven in

een wereld met een overvloed aan opties,

informaties, strategieen en potenties. Als je wilt kan

je je helemaal verliezen in alle potenties. Je neemt

allerlei potenties waar om je heen. Je ziet allerlei

mogelijkheden, die je aan het aftasten bent. Vaak

continu.
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Maar je gaat er dan vanuit dat alle potenties die jij

ziet - kan bedenken-  ook jóuw potenties zijn. Dat

is niet zo.  je weet niet welke potenties bij jou

passen, dat dien je te ont-dekken. En ik denk dat

we moeten stoppen met het hebben over het 'volle

potentieel' van mensen. We hebben geen idee wat

ons volle potentieel is. Je weet niet waar het

begint. En je weet ook niet waar het stopt. Iemand

anders weet dat ook niet voor jou. Het enige dat je

met iemand anders kan onderzoeken, is welke

potenties nu gehoord willen worden. Welke

kwaliteiten mag je meer in gaan zetten? 

En in die ontvouwing, is stevigheid en volledigheid

nodig. Hiermee bedoel ik jouw eigen-waardigheid.

Het is belangrijk dat je aanwezig bent in jouw

waarde, heelheid en goed genoeg zijn. Totaal

irrelevant, om dit in twijfel te trekken. Ondanks alle

scheurtjes en uitdagingen die we allemaal kunnen

ervaren. Zonder jouw waardige verankering, verlies

je energie die je eigenlijk nodig voor ontvouwing. 



SOME KEY QUESTIONS

 



ZES SLEUTELVRAGEN VOOR JOU
Zes vragen die je jezelf kan stellen om de opening

te vinden naar het nieuwe. Probeer deze vragen

niet vanuit je hoofd te beantwoorden. Je hoofd

heeft waardevolle woorden, dus het mag er zeker

zijn. Maar het doel hier is om nieuwe ontdekkingen

te doen. En dit vraagt om je hoofd even tot rust te

brengen, zodat je jouw andere intelligenties ook

kan horen. Wetenschappelijk bewezen is namelijk

dat er niet alleen in je hoofd neuronen zitten, maar

ook in je buik en hartcentrum. Neuronen maken

innerlijke communicatie mogelijk. Ze zijn dus in

staat om een boodschap aan je af te leveren. Even

heel simpel gezegd. Je zal in je buik kunnen voelen

of je iets spannend vindt (communicatie). En je zal

in je hart voelen of je ergens blij van wordt

(communicatie). Nu wil ik wat verder gaan dan dit

soort boodschappen. 

Stem je hiervoor eerst af - met je ogen dicht - op

jezelf. Neem je ademhaling waar en neem hier de

tijd voor. Voel de kleding op je huid en de lucht

langs je huid. 
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 Welke kwaliteiten laat je nu zien? 

 En welke willen meer gezien worden?

 Wie word jij gevraagd te zijn?

 Wat is hiervoor nodig? 

 Wat als jij/ jouw bedrijf er morgen niet meer

bent/ is? Wat zou de wereld missen?  

 Wat wil er nog gebeuren voor jou, voordat het

zover is?

Laat je vervolgens dragen door de stoel. Hoor de

gelaagdheid van de geluiden om je heen. Zak

even volledig in je eigen aanwezigheid. Stel je

vervolgens open voor dit soort vragen en verken:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wil je samen met mij verkennen hoe ik jou kan

begeleiden in jouw persoonlijke positionering en

ontvouwing? Neem gerust contact met mij op. Wie

weet heet ik jou binnenkort welkom op mijn

prachtige praktijkruimte, op Landgoed Gooilust

vlakbij Hilversum. Graag tot snel.

https://positioningfromtheheart.com/gesprek/


ENKELE
KLANTEN
OVER HUN
POSITIONERING
EN
ONTVOUWING
VANUIT HET
HART

 



VANG JE GOUD
 

Foto's Jette: Froukje Klop



STORY DOOR JETTE 

VANG JE GOUD

Wat betekent het hebben van een ‘heartsmart’

business voor jou?

Mijn heartsmart business stelt me in staat om op

een unieke manier mijn goud te verspreiden. Door

mensen te helpen en hierbij goed voor mezelf te

zorgen. Het is een manier van leven. Mijn

heartsmart business bouw ik om mijn leven en

geluk heen. Het is ondernemen vanuit mijn

zielsmissie en intuïtie. Dit betekent steeds

afstemmen, wat voelt goed en welke kloppende

keuzes en stappen wil ik maken?

 

Waartoe stelt je bedrijf je nu in staat?

Als ondernemer ben je je bedrijf. In hoeverre jij

groeit en gezond bent, bepaalt je bedrijf.

Stagneert er iets in mijn bedrijf? Zoek ik de

oorzaak in mezelf. Waarom blokkeert het hier?

Welke belemmering zit hier op? Hoe kan ik zorgen

dat het weer stroomt? Mijn heartsmart business zie

ik dus als een vehicle (waar ik èn voldoening uit

haal en geld mee verdien) om mezelf optimaal te

ontplooien. Dit geeft me de ultieme vrijheid in dit

leven.

 

Waar ben je heel trots op in je business?

Dat het bestaat! Dat ik ooit de keuze maakte om

er voor te gaan, dat ik nog steeds veel meer

potentie en mogelijkheden zie dan redenen om

het niet te doen. 
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JETTE VAN DUIJN │ FABRIEK AUTHENTIEK │ PROGRAMMA EXPERT

 JOUW GOUDEN AANBOD, MAAKT JE VRĲ ALS ONDERNEMER 

Waarom aan de slag met Doran?

Ik was opzoek naar meer stevigheid. En opzoek

naar iemand die kon helpen te vertalen. Waar sta

ik voor?  

Wat heeft het jou opgeleverd?

Ik voel me steviger, unieker, completer en

zelfverzekerder. Het voelt zo heerlijk om je eigen

stukje helder in de markt te claimen, je positie te

‘voelen’.

 

Welk advies wil je meegeven?

‘Wat voelt makkelijk?’ Door dagelijks bij te houden

wat voor mij makkelijk voelt, kon ik een rode draad

ontdekken. Daarnaast kon ik ook een oude

gedachten turnen en mezelf toestemming geven

om voor ‘de makkelijke weg’ te gaan. Wat zo

logisch is als je er over na denkt. Waarom zou je

niet doen wat je makkelijk afgaat? 

‘Everything that we want is downstream... And you

don't have even have to turn the boat and paddle

downstream, just let go of the oars, the current will

carry you’ -Esther Hicks-



LICHT LAAT JOU GROEIEN

 



STORY DOOR MARLEEN 

LICHT IS HET BĲZONDERE IN HET
ALLEDAAGSE
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Wat betekent het hebben van een ‘heartsmart’

business voor jou?

Een onderneming die klopt bij mijn gevoel. Waarin

ik doe wat ik geloof en klanten heb die precies dat

als goud zien en willen. Moeiteloos omdat ze

voelen dat het klopt.

 

Waartoe stelt je bedrijf je nu in staat?

Moeiteloos goed betalende klanten omdat ze je

kiezen voor je goud. Dus goede business, vrijheid,

mooie kloppende klanten waarmee ik graag werk

en creatief van wordt.

 

Waar ben je heel trots op in je business?

Dat het klopt en ik steeds meer mijn werkwijze durf

te ownen. Omdat ik weet dat dit zo past bij mij en

mijn ideale klant. 

Waarom aan de slag met Doran?

Ik wist dat ik mezelf en mijn business tekort deed.

Het is mijn goud, ik mocht het veel meer as such

gaan omarmen. Ik wilde verdieping, meer

stevigheid en de juiste woorden vinden ervoor.

Wat heeft het jou opgeleverd?

Het resultaat was exact die verdieping, stevigheid

en juiste woorden in mijn business. Ik ging met veel

meer trots naar buiten toe bewegen. Ik had ook

totaal geen concurrentie gevoelens meer. Ik ging

mezelf niet meer met anderen vergelijken, want ik

stond steviger dan ooit.

 

MARLEEN SAHETAPY FOTOGRAFIE│VISUAL CONNECTION │BUSINESS MENTOR VOOR FOTOGRAFEN

IK GING MET VEEL MEER TROTS NAAR BUITEN TOE BEWEGEN

Foto's Marleen: José Chan



DO YOUR ART

 



STORY DOOR DANNIS 

BLĲF DIE ARTIEST EN 'DO YOUR ART'

Wat betekent het hebben van een ‘heartsmart’

business voor jou?

‘Heartsmart’ business betekent voor mij werken

vanuit je diepste missie. Doen waar je hier voor

bent in deze wereld en dat ook laten zien. Dat is

vaak anders dan we het naar buiten toe

‘verpakken’. Als hetgene wat je doet niet op één

lijn is met jezelf dan gaat het steeds meer tegen je

werken en word je daar uiteindelijk ongelukkig

van. Ik kan eerlijk zeggen dat het mij jaren heeft

gekost om alleen maar tot dit inzicht te komen. In

de praktijk zoek ik hierin nog steeds naar de juiste

vorm die bij mij past. Waar Doran mij mee heeft

geholpen was daarin voor mij het beste startpunt.

Het is letterlijk een ‘roadmap’ geworden naar mijn

eigen ‘heartsmart’ business. 

 

Waartoe stelt je bedrijf je nu in staat?

Dit stelt mij in staat om steeds meer in balans te

komen en impact te maken met mijn werk of

anderen te helpen datzelfde te bereiken. Ik heb

altijd geleerd dat geld een voorwaarde en

meetpunt is om gelukkig te worden in je werk en in

je leven. Nu weet ik dat het andersom is, als je

doet wat je het liefste doet dan komt het geld

vanzelf. Positionering is jouw eigen plek innemen.

Op die plek is alles aanwezig wat je nodig hebt. 

 

Waar ben je heel trots op in je business?

In mijn business ben ik trots op mijn reis. Ik ben al

bijna 22 jaar ondernemer en heb veel

meegemaakt. Ik heb verschillende bedrijven

gerund en werk nu al bijna 16 jaar samen met mijn

vrouw in een bedrijf. We hebben diepe dalen

meegemaakt, maar zijn de belangrijkste dingen in

ons leven nooit uit het oog verloren. We zijn nog

steeds samen, ons bedrijf groeit, onze kinderen

groeien en wij groeien als persoon. Daar ben ik

supertrots op.
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SWaarom aan de slag met Doran?

Positionering riep bij mij eerst altijd weerstand op,

omdat ik het automatisch aan marketing

koppelde. En ik heb een haat/liefde verhouding

gehad met marketing(mensen). Ik vond ze altijd

‘creativiteits killers’. Alles moest afgestemd worden

op platte omzet, in plaats van de diepere lagen

van kunst en communicatie. Daar liep ik uiteindelijk

helemaal op leeg en kwam er zo achter dat ik

vanuit mijn eigen visie moest gaan ondernemen.

Maar dat is niet makkelijk weet ik nu. De werkwijze

van Doran raakte mij meteen. Ik wist niet dat deze

manier van aanpak uberhaupt bestond. Hoe Doran

mijn vrouw Marleen had geholpen, was zo

kloppend. Ik zag Marleen daarna zo groeien en

naar buiten treden. Vandaar dat ik geen moment

twijfelde om Doran voor mijzelf te vragen. Het was

letterlijk een ‘no brainer’ omdat ik voelde dat het

ook voor mij een verschil ging maken op mijn

nieuwe weg.

 Wat heeft het jou opgeleverd?

Ik ben anders gaan kijken naar mezelf sinds mijn

positionering met Doran. Ik wist diep van binnen

wel wat ik wilde en waar ik naartoe moest werken.

Maar ik had geen overzicht en ben te bescheiden.

Doran heeft heel veel zaken in een heel ander

daglicht gezet en heel veel complexe gedachten

van mij een stuk versimpeld. We denken vaak bij

jezelf (opnieuw) positioneren, dat we er van alles

op moeten gooien, dingen groter moeten maken

maken. Maar het is een kwestie van juist veel

zaken eruit halen. Dan kom je tot je kern en dat is

je goud. Daar meet je of het klopt met wat je zelf

wilt en of het bij je past. Het is niet alleen

afgestemd op je business maar juist op jou als

persoon en dat is iets wat zo zwaar wordt

onderschat. Want een positionering vanuit je

bedrijf is alleen maar toepasbaar voor je bedrijf.

Maar met een positionering vanuit het hart kun jij

je hele leven (opnieuw) inrichten en zelfs

meerdere bedrijven runnen. Hoe bijzonder is dat!

DANNIS SAHETAPY │ HELPT (TOP)ONDERNEMERS IMPACT TE MAKEN MET CONTENT



WAAR GEVOEL IS, IS
KRACHT

 

Foto's Marije: Paulien de Gaaij



STORY DOOR MARIJE DE JONG

WAAR GEVOEL IS, IS KRACHT

Wat betekent het hebben van een ‘heartsmart’

business voor jou?

Werken vanuit mijn hart. Datgene doen wat mij

'roept' en wat mijn zielsmissie is. Hierin trouw

blijven aan mijzelf en wat ik voel. Vanuit echte

verbinding met mijzelf en mijn klanten.

 

Waartoe stelt je bedrijf je nu in staat?

Het is niet iets wat ik heb gekozen, maar wat

mij heeft gekozen. Het stelt mij in staat om

volledig vanuit mijn hart te kunnen leven. Om

datgene te brengen wat ik te brengen heb in deze

wereld en om daarbij een mooie verbinding te

maken met bijzondere (gevoelige) vrouwen die

dit ook voelen en willen leven. Het geeft me de

vrijheid om te doen wat ik wil, waar ik het wil, hoe

ik het wil en met wie ik het wil. En om te leven

vanuit liefde.

 

Waar ben je heel trots op in je business?

Dat ik zulke mooie vrouwen als klanten

aantrek. Dat ik de mogelijkheid heb om een diepe

verbinding aan te gaan met hen. En deze vrouwen

te helpen om de verbinding (en zielsmissie) in

zichzelf te vinden en deze ook te leven. Ook ben ik

trots dat ik mijn geld kan verdienen met enkel en

alleen mijzelf zijn. Dat er niets meer nodig is. Dat

alles er al is. Dat er een constante onderstroom

van vertrouwen is en dat ik vanuit liefde kan leven

en werken (hoeveel angst er ook is).
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EWaarom aan de slag met Doran?

Ik was op zoek naar de 'kern' van wat ik doe, mijn

hogere haakje. Zodat ik nog beter kan laten zien

wat ik doe en welke waarde ik bied.

Wat heeft het je opgeleverd?

Door het vinden van mijn 'hogere haakje' - die voor

mij alles omvattend is - voelde ik opeens de kern

van wie ik ben en wat ik te bieden heb. Ik kon

opeens alle 'losse' onderdelen in mijn business

verbinden, waardoor ik ook helder naar buiten toe

kon ontvouwen. Door deze stevige basis heb ik

meer vertrouwen in mijn bedrijf en mijn

boodschap. En voel ik dat het klopt. Het maakt mij

trots op mijn bedrijf en dit straal ik ook uit.

"Doran is mijn grootste inspiratiebron in hoe ik in

het leven en mijn business wil staan. Alleen al door

te zijn wie zij is, brengt ze je naar een dieper

niveau van bewustzijn en vertrouwen. Groeien bij

Doran is business overstijgend. En raakt de

essentie van jouw ziel. Vanuit daar is alles

mogelijk, voel je je eigen grootsheid en laat alles

zich ontvouwen. Mijn samenwerking met haar

heeft niet alleen mijn bedrijf, maar mijn hele ‘Zijn’

naar een hoger niveau getild. Doran is zo veel

meer dan een Coach, zij is een mentor voor het

leven."

 

MARIJE DE JONG│ NATURAL FLOW COACHING & REIKI MASTER



B e n i e u w d  o f  i k  j o u  k a n
b e g e l e i d e n  i n  h e t  v e r d e r  p o s i t i e

i n n e m e n  e n  v e r d e r  l a t e n
o n t v o u w e n  v a n  w a t  e r  v o o r  j o u

w i l  g e b e u r e n ?  
 

L e e s  v e r d e r  o v e r  m i j n  t r a j e c t  o f
v r a a g  g e r u s t  e e n  v e r k e n n e n d

g e s p r e k  a a n .
 

D a n k  j e  v o o r  h e t  l e z e n ,
D o r a n

 
 

https://positioningfromtheheart.com/coachtraject

