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‘Ik probeer de  
goede dingen uit 
de dag te halen’

Rob de Vos van Mens-Zeist Vastgoed- 
onderhoud heeft naar eigen zeggen  
voldoende aan vier tot vijf uur slaap 
per nacht. Maar góed slapen, dat wil 
hij wel graag. In deze nieuwe rubriek  
“Onder de wol met…” praten we vanuit 
de Hästens-winkel in Amersfoort met Rob 
over zijn slaapgewoontes, hoe hij onder-
neemt en waar hij graag voor opstaat. 

De prachtige winkel aan de Limburg-
sestraat in Amersfoort valt onder de vlag van  
SlaapXpert, dat ook een winkel heeft in 
Utrecht en een Auping en Morgana-winkel 
in Amersfoort. Rob de Vos is onder de wol  
gekropen van de “Ferrari onder de 
Hästens-bedden”, de Vividus. ‘Ik hoop dat ik 
wakker kan blijven tijdens het interview!’

Wat voor slaper ben je? 
‘Ik ben een makkelijke slaper en slaap ook 
heel vast en diep. Het duurt meestal maar drie  
minuten voordat ik in slaap val. In bed slaap 
ik natuurlijk het fijnste, maar ik denk dat ik 
ook tegen een boom kan slapen. Ik hou van  
korte powernaps en ’s nachts heb ik genoeg 
aan zo’n vier à vijf uur slaap.’

Hoe belangrijk is slaap voor je?
‘Voldoende rust is belangrijk om het evenwicht 
te bewaren. Op de dag ben je druk met van 
alles, dan is het wel lekker om een moment 
te nemen om alles even van je af te laten glij-

den. Ook krijg je dan weer energie om de vol-
gende dag door te gaan. Daarom vind ik de  
investering in een goed bed ook meer dan 
waard. Je wordt op elk punt van je lichaam  
ondersteund, dat is heel goed merkbaar bij 
een Hästens-bed. Je gaat liggen en je ligt direct 
goed. Doordat er zoveel stabiliteit is, heb je 
ook nauwelijks last van de persoon die naast 
je ligt.’

Lig je wel eens ergens wakker van?
‘Niet zo heel vaak, dan moet het wel heel 
erg zijn. Meestal lukt het me om het op dat  
moment aan de kant te zetten en de volgende 
dag weer op te pakken. Ik heb wel een hekel 
aan conflictsituaties en ik kan er ook onrustig 
van worden als er wat minder werk is. Je wil 
toch graag iedereen aan het werk houden. Al 
hebben we daar momenteel gelukkig weinig 
last van.’

Hoe begin je je dag?
‘Ik ga meestal direct mijn bed uit omdat ik  
eerder wakker ben dan mijn vrouw. Dan plof ik 
even op de bank, zet de televisie aan en kijk het 
nieuws met een bakje koffie en een boterham. 
Even zonder mensen om me heen opstarten, 
dat vind ik wel fijn. Daarna kan ik volop ergens 
induiken.’ 

Waar zet jij graag je wekker voor?
‘Ik zet nooit een wekker. Ooit heb ik van een 
coach geleerd om daar anders mee om te 
gaan, waardoor ik nu kan vertrouwen op mijn 
natuurlijke wekker. Je moet als het ware een 
knop omzetten en tegen jezelf zeggen: ik wil 
om die tijd wakker worden. Dan gebeurt dat 
ook. Verder word ik wel heel graag wakker 
voor dingen die goed gaan, als je met z’n allen 
in een flow zit. Ik word heel enthousiast van het 
met een groep jonge mensen bouwen aan de 
toekomst.’ 

Wat is je grootste nachtmerrie?
‘Die heb ik gelukkig nauwelijks. Ik heb als  
ondernemer natuurlijk wel het een en ander 
meegemaakt en het ergste wat me ooit is 
overkomen, is het moeten doorvoeren van een 
reorganisatie. Ik heb toen afscheid moeten  
nemen van mensen met wie ik al heel lang 
werkte en de continuïteit was uit het zicht. 
Dat is wel een schrikbeeld voor een onder-
nemer natuurlijk. Ik knok elke dag voor die  
continuïteit.’

Zijn je dromen al uitgekomen? 
‘Dromen doen we allemaal en mijn dromen 
zijn al behoorlijk uitgekomen, als ik zie waar 
we staan als bedrijf, hoe gezond we zijn, wat 
we voor klanten kunnen doen en hoe we  
kunnen bijdragen van duurzaamheid. We zijn 
momenteel volop bezig met het verduurzamen 
 van woningen. We dragen daarmee echt bij 
aan een betere toekomst, en daar word ik blij 
van.’

Wat is de mooiste plek waar je ooit 
hebt geslapen?
‘Dat moet toch op de Malediven zijn geweest. 
We sliepen in een simpel hutje hoor, maar wel 
met zowel aan voor- als achterkant meters 
wit strand. De stilte, het water, prachtig. Je ziet 
de roggen voor je neus zwemmen en duikt er 
’s ochtends even tussen met je snorkel. Dat is 
een ervaring die me bij zal blijven.’ 

Hoe sluit jij de dag af?
‘Ik probeer altijd de goede dingen uit de dag 
te halen. Je kunt je focussen op wat er allemaal 
mis is gegaan, maar het is beter om je te 
richten op wat wel allemaal gelukt is. Verder 
probeer ik het thuis gezellig te maken met het 
gezin, lekker te eten, dan nog even te rusten en 
dan kan ik door tot ongeveer 1 uur ’s nachts.’

Over de Hästens Vividus 
Tijdens dit interview ligt Rob in een Hästens Vividus. Dit bed is  
volledig met de hand gemaakt van de beste natuurlijke materialen. De  
paardenharen in dit bed zijn langer dan gemiddeld: 30 tot 40  
centimeter. Het bed is in elkaar gestikt met een naald van 30  
centimeter en een punt aan beide uiteinden. Deze naald wordt  
gebruikt om alle lagen van de middenmatras horizontaal aan de  
zijkanten van het bed te verankeren. Het verbindt het vlasvilt dat  
geluid en statische elektriciteit dempt. Ook de veren worden  
bijeengehouden met garen. Het garen zorgt daarnaast voor natuur-
lijke flexibiliteit en stevigheid. Hästens heeft de Vividus naar eigen  
zeggen vooral gemaakt om tot innovaties en lessen te komen die 
doorgevoerd kunnen worden naar de rest van het assortiment.’
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Als wie zou je ooit eens wakker willen 
worden?
‘Dat vind ik een moeilijke vraag, want ik heb 
niet zoveel van die rolmodellen. Louis van 
Gaal is wel iemand waar ik veel respect voor 
heb, hoe hij een team aanstuurt en analyseert. 
Ricardo Semler schiet me nu ook te binnen. 
Dat is een ondernemer die het aandurfde 
om buiten de gebaande paden te gaan. Als 
ik dan nog eens iemand zou moeten zijn, zou 
ik hem wel willen zijn in de tijd dat hij aan het  
pionieren was.’
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