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Eigenschappen Inventief

Dynamisch

Betrokken

Resultaatgericht

Recht door zee

Inspirerend

Kritisch

Doortastend

Vaardigheden Coaching en Training

Public Speaking

Grafisch vormgeven

Video Production

Live Streaming

Marketing en bedrijfsfilosofie

Webdesign (Wordpress)

Audio Production

Social Media

Talen Duits

Portugees

Engels

Frans

Opleidingen

sep. 2015 - jul. 2020 Filosofie (Wijsbegeerte)
Uantwerpen, Antwerpen
Studie filosofie, inzicht en kennis van de geschiedenis van het denken
van de mens. Vaardigheden: kritisch denken, schrijven en
argumenteren. Principiële antwoorden proberen te formuleren op de
vraag 'Wie of wat is de mens' en aanverwante vraagstukken. Stuk voor
stuk vragen die aan de kern raken van alle menselijke activiteit en
daarmee tevens fundamenteel zijn voor vakgebieden als 'marketing'
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en 'sales'.

Note: Frank beschouwt zichzelf een expert op het gebied van het
gedachtegoed van 'De Vierde Weg' zoals in onderstaande
opsomming nog eens extra naar voren zal komen. Dit gedachtegoed
is relatief onbekend maar ongelofelijk krachtig en universeel
toepasbaar. Tegelijkertijd is geen enkele stroming of filosofie
zaligmakend. Het moet daarom iedere filosoof zijn eer te na om een
tunnelvisie te voorkomen, vandaar dat Frank een aantal jaren geleden
besloten had om Wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen te
gaan studeren.

mrt. 2004 - mrt. 2005 Trainer | Coach
Nieuwe Dimensies, Eemnes
Professionele trainersopleiding waarbij vele verschillende
werkvormen en technieken aan de orde zijn gekomen.

aug. 1980 - aug. 1985 Geïmproviseerde Muziek
Sweelinck Conservatorium, Amsterdam
Hoofdvak Elektrisch Gitaar. 

Eén van de eerste vakopleidingen in Nederland die niet-klassiek
georiënteerd was. Een interessante zoektocht naar identiteit en
zelfexpressie binnen de dynamische muziekwereld van de
Amsterdamse (Free) Jazz van het de jaren 80 van de vorige eeuw. 

sep. 1972 - mei 1977 H.A.V.O.
Huygens Lyceum, Voorburg
Diploma

Werkervaring

apr. 2000 - heden Fourth Way Philosopher
Selfemployed, De wereld
Het gedachtegoed van Gurdjieff en Ouspensky staat alom bekend als
'The Fourth Way' en is een bijzonder stelsel dat zelfherinnering
promoot lang voordat de 'woke' beweging een andere staat van
bewustzijn gekaapt had. Frank Middendorp is al meer dan 20 jaar een
expert op het gebied van dit gedachtegoed dat hij als basis ziet van al
het praktische werk dat hij in de afgelopen jaren op het gebied van
trainingen en presentaties heeft neergezet. 

"Op het moment dat je het met mensen over heel fundamentele
dingen gaat hebben wil je kunnen vertrouwen op het denken dat vele



malen groter is dan ieder individu zelf uit de mouw kan strooien"

Frank laat zich erop voorstaan een coach/trainer te zijn met een
voorliefde van de scherpte van het gesprek maar wel op basis van
een diep respect voor de draagwijdte van 'de wijsheid van de wereld'
waar het gedachtegoed van de Vierde Weg zeker toebehoort.

aug. 2020 - heden Online Marketing Consultancy
Freelance, Digital Nomad
Het begeleiden van online marketing projecten voor ZZP'ers, MKB'ers
en NGO's die op zoek zijn naar een geïntegreerde online presence
met een duidelijke focus op conversies in de vorm van sales,
klantenbinding & aftersales en/of het werven van sponsoren en/of
ambassadeurs voor een goed doel of maatschappelijke opdracht.

feb. 2015 - aug. 2020 Mede Oprichter en Eigenaar NoMoreGurus, De Meern Utrecht
Upgrade Your Life B.V., Utrecht
School voor persoonlijke transformatie en authentiek leiderschap op
dezelfde leest geschoeid als Tools4life echter met dat verschil dat
NMG een samenwerking was tussen ondergetekende en Coen
Tuerlings. Het oprichten van NMG en met name het wederom weten
te betrekken en inrichten van een geheel eigen schoollocatie was een
enorme overwinning op de gedwongen sluiting van Tools4life in 2011
vanwege de toenmalige bankencrisis.

mei 2004 - mei 2011 Oprichter Eigenaar Tools4life
Tools4life, Amsterdam
School voor persoonlijke ontwikkeling en authentiek leiderschap
gebaseerd op het werk van Gurdjieff en Ouspensky (a.k.a. de Vierde
Weg). Deelnemers namen voornamelijk deel aan het Tools4life
Curriculum dat 3 programma's omvatte, verdeeld over een half jaar,
bestaande uit verschillende weekenden, seminars en speciale
opdrachten. Tools4life was een zgn. 'Purpose Driven Community'
zonder winstoogmerk

mei 1993 - nov. 2004 Oprichter Eigenaar Tapeless Studio
Tapeless Studio, Amsterdam, Gebouw Oostenburg
Professionele geluidsstudio die als een van de eerste van zijn tijd
volledig zonder tapes of banden werkte maar volledig 'direct-to-disk'
met een 16 sporen Pro Tools systeem voor het opnemen van bands,
orkesten en ensembles. In deze periode zijn er heel veel CD
producties gedraaid van opname tot aan de feitelijk persing, inclusief
mastering en al het grafisch ontwerp.



okt. 1999 - okt. 1993 Componist, Tekstschrijver, Producent en Gitarist E.Z.Money
E.Z.Money, Amsterdam
E.Z. Money was een studio project van ondergetekende en Chris
Nesjar. Het project was een huiskamer-studio-project 'avant la lettre'
dat begin 1990 getekend werd door Sony Music (Het toenmalige CBS).
Onder dat label werd er een CD gemaakt ('Getcha Hands On') waar
verschillende singles werden uitgebracht. Helaas met weinig
commercieel succes afgezien van een aantal lovende kritieken in de
Oor en ander muziekbladen.

aug. 1987 - feb. 1999 Gitarist | The Boxx
The Boxx, Alphen a/d Rijn
The Boxx was een professionele rockband die aan het eind van de
jaren '80 getekend werd door Phonogram en een aantal singles heeft
gebracht waarvan 'I Need A Love' in de zomer van 1987 een
bescheiden hitnotering had.  The Boxx speelde o.a. in het
voorprogramma van Joe Cocker, Wet Wet Wet, Normaal en Meat
Loaf. Daarnaast was The Boxx te gast op Parkpop 1987, Bospop en in
vele clubs en zalen door heel Nederland.

Cursussen

2000 Landmark Curriculum | Amsterdam, London, Mumbai
Landmark Forum, Advance Course e.d.en simultaan vertaler Engels <>
Nederlands

aug. 2003 Unleash The Power Within | London
Breakthrough seminar van Tony Robbins.

2012 Centre Ring Jaartraining | USA
Jaartraining met 14 verschillende weekend en workshops van Brendon
Burchard op verschillende locaties in de USA. Experts Academy, High
Performance Academy, Worlds Greatest Speaker Training, 10X New
York e.t.c.

2014 Systemisch Werk
Verschillende facilitators in het werk van Bert Hellinger


