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Mijn verhaal: hoe het allemaal begon 
Voor het geval je mij nog niet kent: ik ben Leroy Seijdel, op het moment van het 

uitbrengen van dit e-boek 24 jaar en woonachtig in Hoogeveen (een dorpje in 

het prachtige Drenthe). Vanaf jonge leeftijd ben ik altijd bezig geweest met 

persoonlijke ontwikkeling. Ik wilde de beste zijn in alles wat ik deed. Iets wat 

natuurlijk onmogelijk was. Er is één verhaal die mij het meeste is bijgebleven. 

Een verhaal waarin ik mijn eerste grote angst overwon en waar het allemaal 

mee begon. 

Het was in mei. Het schooljaar zat er bijna op en ik stelde mijn eerste 

spreekbeurt zolang mogelijk uit. Nu was het moment aangebroken. Ik zat in 

groep 8. Weken voordat het begon was ik al aan het oefenen. Ik was 

doodsbang om te falen voor een grote groep.  

Toen het moment zover was stond ik trillend met mijn papiertje in de hand. Ik 

keek recht voor me uit en bewoog mijn gezicht geen moment. Al het geleerde 

dreunde ik als een robot op, hopend dat ik geen zinnetje zou vergeten. Tot 

overmaat van ramp begon ik ook nog eens te zweten en vanaf dat moment 

keek ik tegen iedere presentatie op. Ik was doodsbang. 

Dit veranderde pas tien jaar (!) later. Ik had de droom om manager te worden 

van een grote organisatie. Er was wel een heel groot probleem. Als 

leidinggevende zou je veel voor groepen moeten staan en dat was dus mijn 

grootste angst. Mijn droom om andere mensen te inspireren was echter zo 

sterk dat ik het roer radicaal omgooide.  

Tijdens mijn opleiding HBO Management, Economie en Recht greep ik iedere 

kans aan om te spreken in het openbaar. De eerste presentaties verliepen 

waardeloos. Ik was de slechtste van iedereen. Uren aan voorbereiding zaten in 

mijn presentaties, maar het mocht niet baten. Trillend en zwetend stond ik 

voor de groep.  

Na verloop van tijd gebeurde er iets merkwaardigs. Ik stond anders voor een 

groep en ging zelfs zelfgemaakte trainingsoefeningen gebruiken. Vanaf dat 

moment wist ik dat je alles kunt bereiken wat je maar wilt. Het gaf mij echt het 

gevoel dat alles mogelijk was. Mede door deze verandering ontwikkelde ik me 
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tijdens mijn studie van een terughoudende jongen tot een inspirerend 

voorbeeld voor anderen, zoals een oud-studiegenoot dit prachtig verwoordde. 

Pas toen ik dit van hem hoorde, begreep ik wat motivatie met je kan doen.  

Pas op mijn 21ste realiseerde ik mij dat ik veel dingen omslachtig aanpakte. Mijn 

studie Bedrijfskunde heb ik altijd met veel plezier gevolgd, maar na 2 jaar 

voelde ik dat er iets ontbrak. Ik had echter geen idee wat het was. Ik begon me 

te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en na een paar maanden werd het 

duidelijk: ‘ik wilde mensen inspireren het maximale uit zichzelf te halen.’ 

Tijdens de laatste twee jaar van mijn studie ging ik gerichter werken met alles 

wat te maken had met persoonlijke ontwikkeling. In deze laatste twee 

studiejaren heb ik meer dan honderd boeken verslonden, tientallen 

audioboeken geluisterd, directeuren gecoacht, studenten getraind en 

fantastische resultaten bereikt. Zo ben ik onder andere uitgeroepen tot Beste 

Student Bedrijfskunde MER 2015 en deed ik mijn afstudeerstage bij 

FranklinCovey, het trainingsbureau op het gebied van persoonlijke ontwikkeling 

met het bestverkochte managementboek aller tijden op hun naam: ‘De 7 

eigenschappen van effectief leiderschap’.  

Belangrijker dan het geven van presentaties, was het plezier dat ik heb ervaren 

in de laatste twee jaren. Elke dag stond ik met een enorme energie en passie 

op. Ik heb mij van ‘s ochtends tot ‘s avonds verdiept in alles wat ik interessant 

vond op het gebied van psychologie, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en 

timemanagement.  

Na mijn studie voelde ik dat het tijd was om mijn droomreis te maken. Ik 

maakte een soloreis van 4 maanden door Azië om mezelf nog beter te leren 

kennen. Elke dag leefde ik op het laagst mogelijke budget en was ik gelukkiger 

dan ooit. Elke dag douchte ik me met een emmertje met ijskoud water, at ik 3x 

per dag rijst en waren alleen kapotte bemo’s (minibussen) mijn transport. 

Tijdens mijn reis begon ik steeds meer te dromen over de manieren waarop ik 

andere mensen kan inspireren met mijn werk. Ik wilde geen baan nemen waar 

ik mij helemaal niet in kon vinden. Veel afgestudeerden waren al blij als ze een 

baan konden vinden. Ook als ze hier geen passie voor hadden. Dit wilde ik niet. 
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Toch had ik een groot probleem. Ik wilde heel graag een trainer in persoonlijke 

ontwikkeling worden. Het probleem was dat ik nergens aan de bak kon als 

trainer. De standaardeis voor een trainer was dat je (heel veel) werk- en 

managementervaring moest hebben. Als ik nergens kon starten, waarom doe ik 

het dan niet zelf? En zo ontstond mijn bedrijf Leroy Seijdel Company. Een 

bedrijf dat mensen inspireert het maximale uit hun leven te halen. 

Ik hoop dat al mijn kennis, passie en persoonlijke ervaringen jou gaan 

inspireren elke dag te doen wat je het liefste doet. Ik hoop ook dat je dat gaat 

doen op verschillende onderdelen van je leven zoals je gezondheid, werk, 

relaties en persoonlijke groei. Een balans vinden in de belangrijkste onderdelen 

van je leven is wat er werkelijk toe doet. Dat is de enige reden dat ik dit boek 

heb geschreven. Het zal je bewuster, energieker en productiever maken dan je 

ooit bent geweest. Ik wens je heel veel plezier met het lezen van dit boek! 
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‘De combinatie van deze drie krachten zorgt voor energie: InsideFocus’ 

 

De opzet van het boek 

 

1. De kracht van visie. Wat wil je over 5 jaar bereiken? Er zijn weinig 

mensen serieus over deze vraag. Het gevolg is een leven waar wij geleefd 

worden door de waan van de dag. We kunnen geen prioriteiten stellen 

als we niet weten wat we willen bereiken (en dus niet weten wat 

belangrijk voor ons is). 

2. De kracht van emotie. Het is leuk om te weten wat je wilt maar hoe 

breng je dit in de praktijk? Waar haal je de motivatie en energie 

vandaan? Deze stap legt met heldere praktijkvoorbeelden en oefeningen 

uit hoe we ons kunnen motiveren datgene te bereiken wat wij willen. 

3. De kracht van actie. Nu we weten wat we willen (visie) en waarom 

(emotie) komen we bij de laatste stap uit: het hoe. Hoe gaan we onze 

visie bereiken? In stap 3 gaan we resultaten en prestaties boeken.  

In het midden van deze drie cirkels ontstaat energie. Energie om je doelen en 

dromen te bereiken. Je weet waar het om draait en waar je het allemaal voor 

doet. Dát is wat je energie geeft. Ik noem deze energie InsideFocus. Laten we 

snel beginnen met de eerste stap: visie! 

Visie 

Emotie Actie 
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Stap 3 – Actie: hoe je werkelijk begint met lopen 

 

 

‘The journey of a thousand miles begins with a single step’  

– Lao-Tzu 

 

Tijdens mijn reis kwam het vaak voor dat ik niet wist waar ik naartoe moest. Soms is het goed om dan maar 
gewoon ergens heen te lopen. 
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Waarom het geheim een 1 minuutactie is 
In mijn dagelijks leven én mijn 30-daagse coachingsprogramma hanteer ik een 

techniek genaamd ‘De 1 minuutactie’. Als je gedrag wilt veranderen werk dan 

elke dag 1 minuut aan dit gedrag. De DAGVASTLIJST-methode kan je helpen om 

gedragsverandering door te voeren.  

Een expert op dit gebied is Stephen Guise. In zijn boek ‘Mini Habits’ schrijft hij 

niet alleen over deze techniek, maar geeft hij ook veel voorbeelden uit zijn 

leven. Dat maakt het een bijzonder praktisch boek. Zo beschrijft hij hoe hij 

zichzelf bewust aanzet tot het schrijven van een boek. Iets wat een enorme klus 

lijkt. Guise heeft zichzelf aangeleerd om elke dag minimaal 50 woorden te 

schrijven wat hem binnen een halfjaar een bestseller opleverde. 

De voordelen van een 1 minuutactie 

Uit ervaring merkte hij dat er veel meer voordelen in zaten dan hij van tevoren 

had gedacht. Hij ging niet alleen dagelijks schrijven (ook al was het maar 1 

minuut), maar hij merkte dat hij er na die ene minuut niet meer tegenop zag 

om te schrijven. Met als gevolg dat hij vaak veel langer ging schrijven dan 1 

minuut. Het voorkomt dus ook uitstelgedrag! 

Daarnaast gaf het hem een positief gevoel om dagelijks te werken aan zijn 

boek. Zelfs al was dit maar voor 1 minuut. Juist door er 1 minuut van te maken 

ga je anders denken. Je ziet minder tegen de taak op en denkt eerder ‘oh, 1 

minuut kan ik in ieder geval wel doen!’ Precies waar het om gaat als je gedrag 

wilt veranderen. Een 1 minuutactie zet je ook daadwerkelijk in actie én 

verhoogt je discipline! 

1 minuutacties leiden tot grootse prestaties 

Stel je voor je wilt zelf een boek schrijven of een marathon lopen. Wat ga je 

dan doen? Iedere maand werk ik aan een nieuwe 1 minuutactie van 30 dagen. 

Voor mij heeft dit nu al een paar mooie resultaten opgeleverd: 

 Elke dag om 5:50 opstaan; 

 Van 6:00 tot 7:00 begin ik met een ‘Hour of Power’ (waarin ik onder 

andere push-ups, sit-ups, yoga en meditatie doe); 

 Stoppen met het eten van snoep en koek; 

 Elke dag een uur lezen (resultaat: elke week lees ik één boek uit); 

 Ik gebruik alleen ‘s avonds social media; 
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 Een hele dag productief zijn door tussendoor korte energie verhogende 

activiteiten te doen (en niet door blijven werken!); 

 De One Arm Push-up binnen 30 dagen. 

De lijst is nog wat langer, maar ik denk dat je het idee wel begrijpen. En 

natuurlijk kun je een keer van deze ‘leefregels’ afwijken. Het gaat erom dat je 

het tot een gewoonte maakt waardoor je er alleen bewust vanaf gaat wijken. 

Het woordje ‘bewust’ is hier erg belangrijk! Ik vind het gaaf om elke dag te 

werken aan iets wat mijn leven verbetert. Stel je voor dat je iedere maand iets 

kunt verbeteren om je leven leuker te maken door één simpele 1 minuutactie 

per dag uit te voeren. Dat zijn dus 12 gedragsveranderingen per jaar. En dan te 

bedenken dat de meesten nog niet eens één gedragsverandering voor elkaar 

krijgen! 

1 minuutacties leiden tot nog grotere prestaties 

Het werken aan een kleine actie heeft nog meer voordelen. Je gaat ook meer 

aandacht besteden aan andere acties die je wilt doen. Het enige wat je hoeft te 

doen is de juiste actie kiezen. Een actie die invloed heeft op meerdere acties. 

Een actie om gezonder te leven kan zijn het stoppen met snoep eten. Deze 

actie helpt nu ook om meer te gaan sporten (want je bent nu toch al zo lekker 

bezig?) en gezonder te gaan eten. 
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‘Work harder on yourself than you do on your job’  

– Jim Rohn 

 

Wat je niet leert in je studie of werk, maar nu wel weet 
Het klopt. Tijdens je studie of werk maakt het mensen niet uit hoe het staat 

met jouw persoonlijke ontwikkeling. Het enige wat ze van je willen is 

resultaten. En daar ligt het probleem. Doe jij wel wat je echt wil? Voel jij ’s 

ochtends de energie dat je weer een dag WIL knallen? Dáár komen pas de 

echte resultaten vandaan! In dit boek heb ik veel tips met je gedeeld en al die 

tips zijn niets waard als je niet het volgende doet: 

 

Dat is de sleutel tot succes. Ieder persoon haalt er voor zichzelf iets uit. Je snapt 

dat dit per persoon verschilt. Bij de één ontbreekt een heldere visie terwijl een 

ander problemen heeft met het nemen van acties. Weer een ander kan het 

lastig vinden zichzelf te motiveren met behulp van zijn emotie. Waar het om 

gaat is werken aan jezelf. Werken aan jezelf is de sleutel tot succes. In dit e-

boek kon je het volgende leren: 

Hoe je het e-boek terugverdient 

Je wint de waarde van het boek binnen één dag terug als je de drie stappen 

gaat toepassen. Door heldere doelen te stellen win je al snel een uur per dag 

(en dat is al meer dan de waarde van het e-boek voor één dag!). Door heldere 

doelen weet je namelijk wat je wel en niet wil doen. En die doelen bepalen 

waar jij dagelijks energie van krijgt! 


