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“WiJ WiLLen geen KLAnten, 
We WiLLen vrienDen”

Surf vooral even naar www.happycowsgivemore-
milk.nl en download Presentatie 1, want zij ver-
woordt precies waar Luyten adviesgroep voor staat. 

alleen de woorden al – ‘blije koeien geven meer melk’ 
– spreken voor zich. Vos hanteert wel meer van dit soort 
‘ezelsbruggetjes’. Zoals: de vier V’s.
Vos: “Dit zijn als het ware onze piketpaaltjes. binnen de 
piketpaaltjes is het
high trust maar low tolerance. De eerste V is daarom van 
Vertrouwen. in elke relatie is vertrouwen een groot goed. 
Ik heb ooit de defi nitie in de Van Dale opgezocht: ‘ver-
trouwen is geloof in goede naam en eerlijkheid’. Je moet 
dus een goede naam hebben én houden. en te allen tijde 
eerlijk zijn, ook op een moment als het jou niet zo goed 
uitkomt.

“De tweede V staat voor Vrijheid. en dan niet de vrijheid 
om maar te doen wat je maar wilt, dat is losbandigheid. 
Onder vrijheid verstaan wij: mensen de keuze geven om 
uit eigen vrije wil beslissingen te nemen. Wij laten onze 
medewerkers – eigenlijk gebruiken we dit woord niet, 
wij spreken liever van mede-ondernemers – alle vrijheid. 
We leggen ze ook geen targets op. We hebben als bedrijf 
natuurlijk wel doelen, maar die doelen bepalen onze 
mensen zelf.
“Met de V van Vrijheid komt ook de derde V. Vrijheid 
gaat altijd gelijk op met Verantwoordelijkheid. als je 
mensen vrijheid geeft, moet je ze ook verantwoordelijk-
heid geven. en dat betekent dat je een ver antwoord moet 
kunnen geven. Wat je doet of adviseert, is dat over vijf, 

“Wij willen geen klanten, we willen vrienden. Wij willen geen medewerkers, we willen mede-ondernemers.” 
Honderd procent mensgericht, dat is de aanpak die Jack Vos volgt met Luyten adviesgroep uit etten-Leur.

Toon berendsen

tien of vijftien jaar nog steeds een juiste actie of juist ad-
vies?
“De vierde V is de V van Vitaliteit. een gezonde geest 
zit in een gezond lichaam. Wij coachen onze mede-
ondernemers, zodat ze beter kunnen omgaan met stress 
en andere moeilijke zaken die ze in het leven nu eenmaal 
kunnen tegenkomen. ik zie mezelf sowieso niet als di-
recteur maar als coach. ik houd maandelijks een gesprek 
van een uur of langer met iedere mede-ondernemer, 
zodat ik weet wat hem of haar bezig houdt. Maar ze kun-
nen ook terecht bij onze mentale en spirituele coach, eric 
Huysmans (zie ook sensability.nl, Tb). Hij heeft bij mij 
ook blokkades opgeruimd en me meer energie gegeven. 
Zelfs onze meest nuchtere medewerker is bij eric geweest 
en is erg enthousiast. We doen ook gezamenlijk aan 
mindfulness bijvoorbeeld. Tenslotte sporten wij in groe-
pen tijdens werktijd. Dit is allemaal ook erg goed voor 
het teamgevoel.”
Doordat Luyten adviesgroep zorgt voor blije medewer-
kers, zijn volgens Vos tevreden klanten als vanzelf het 
gevolg. en een tevreden klant is een vriend voor het 
leven. Vos zegt ook: “Wij willen geen klanten, we willen 
vrienden.”

LAngs BiJ eLKe sCHADe
Luyten versterkt die vriendschap bewust. bijvoorbeeld 
door altijd langs te gaan bij een schade, hoe klein ook. 
Voor Vos is het niet meer dan normaal: “Daar zijn we 
toch voor? We verkopen een verzekering en dan zouden 
we niet thuis geven als er schade is? Ons kantoor had 
een interpolis-achtergrond, maar wij hebben de relatie 
met deze verzekeraar verbroken toen zij voorschreef dat 
schade voortaan bij de maatschappij telefonisch gemeld 
moest worden. bij ons dient de adviseur die de verzeke-
ring bij de klant verkocht heeft, ook de schade te regelen. 
Dan let hij/zij ook beter op wat hij/zij adviseert!
“een tijdje geleden was er een geval van schade aan een 
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aantal woningen door heiwerk-
zaamheden. iedereen groef zich 
in. Wij hebben de partijen hier 
op kantoor aan tafel gezet. en 
toen vroegen we aan de hui-
zenbezitters om op te schrijven 
aan welke schadevergoeding 
ze dachten. Vervolgens draaide 
iedereen zijn blaadje om en 
had men allemaal ongeveer 
hetzelfde bedrag opgeschreven. 
De aannemer zei: daar doe ik 
het voor. Zo was een kwestie 
die makkelijk had kunnen uit-
monden in jarenlang juridisch 
getouwtrek heel snel opgelost. 
We hebben de Car-verzeke-
raar daarmee ook veel geld 
bespaard.”
bij een aansprakelijkheidsscha-
de helpt Vos zelfs het slachtof-
fer – feitelijk de tegenpartij 
dus – bij het invullen van het 
schadeformulier. Velen worden 
dan ook klant onder het mom 
van: “Dus jullie komen nog 
écht langs bij de mensen!”. 
een ander voorbeeld: als een 
verzekerde of partner daarvan 
overlijdt, gaat de adviseur naar 
de uitvaart. “Dat doe je bij je 
vrienden ook, het getuigt van 
respect. en mensen waarderen 
het enorm”, zegt Vos.

Positieve energie
als je met Vos praat, lijkt het 
allemaal heel makkelijk en 
vanzelfsprekend. en dat is het 
natuurlijk ook! Het gaat immers 
om heel basale zaken. Maar de 
sector is op enig moment het 
zicht op de mens kwijtgeraakt. 
Vos wil geen oordeel uitspre-
ken, maar constateert wel dat de ratio is gaan overheer-
sen. Ten koste van emotie en intuïtie. “emoties, daar 
konden financiële dienstverleners niet zoveel mee. En 
voelen? Tja, dat deed je maar thuis. Terwijl moraliteit en 
ethiek juist in dat stuk van de driehoek te vinden zijn. 
“ik vertrouw heel sterk op mijn intuïtie. als ik bijvoor-
beeld een nieuwe mede-ondernemer zoek, kijk ik nauwe-

lijks naar zijn CV; ik luister naar mijn intuïtie of hij past 
bij onze mensgerichte benadering. en ik vraag dan aan 
enkele mede-ondernemers of ook zij hetzelfde gevoel 
hebben.
“Momenteel staat de vakbekwaamheid volop in de be-
langstelling vanwege de Peplus-examens. Voor ons staat 
VaK voor Vaardigheden, attitude en Kennis. Het gaat 

Jack Vos met compagnon Arko de Hoon: “Happy cows give more milk.”
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en ik mocht mezelf maximaal ontwikkelen. als ik een 
cursus wilde volgen, was dat altijd goed. Zo leerde ik: als 
je mensen ontwikkelt, krijg je persoonlijke groei. en dat 
zorgt voor blijvende motivatie. Dat merken klanten dan 
weer in de serviceverlening.”
Het is in een notendop de kijk van Vos. Die kijk verdiept 
zich wel steeds meer naarmate Vos zichzelf ontwikkelt. 
Hij heeft veel gedaan, gereisd en gelezen, ook op het 
spirituele vlak. Het is een voortschrijdend inzicht.
een grote inspiratie is de braziliaanse ondernemer ricar-
do Semler, die zijn mensen heel veel vrijheid laat. Het is 
absoluut de moeite waard om te kijken naar de documen-
taire die VPrO Tegenlicht in 2013 over Semler uitzond. 
Google maar even op ‘De kapitale kracht van geluk’.
Tegenlicht vatte de documentaire zo samen: “Vertrou-
wen, openheid en liefde zijn begrippen die iedere mana-
ger doen huiveren. Toch werd de braziliaanse toponder-
nemer ricardo Semler er schatrijk mee. Hij bouwde een 
wereldimperium op met de simpele vraag, hoe worden 
mijn werknemers nou echt gelukkig?” Het is precies de 
vraag die Vos zichzelf ook voortdurend stelt. en daarom 
is de missie van zijn bedrijf niet voor niets: Happy cows 
give more milk.
Vos: “ik ben zelf zakelijk adviseur, kom bij heel veel on-
dernemers over de vloer. Hoe vaak ik niet de klaagzang 
hoor: mijn medewerkers willen en kunnen niks. Dan 
vraag ik: zou het niet ook aan jezelf kunnen liggen?? ik 
weet niet veel van voetbal, maar zat robin van Persie 
niet ooit bij feyenoord op de reservebank? in engeland 
scoort hij nu aan de lopende band. Wat is er veranderd? 
Juist, zijn coach en de cultuur.
“Onze accountant zegt wel eens: jullie maken wel heel 
veel kosten voor opleiding en coaching. ik zeg dan: ik 
heb nieuws voor je, wij maken nooit kosten! We zijn al-
leen aan het investeren. investeren in ons human capital, 
want, al staat dat niet op jouw balans, het is het belang-
rijkste kapitaal dat we hebben.
De gemiddelde ondernemer wil meer winst. als je dan 
vraagt hoe hij dat denkt te bereiken, is het antwoord 
meestal: targets omhoog, prijsverhoging, minder kosten. 
Maar wordt de klant daar beter van? ik dacht het niet. 
Dus je kunt er beter voor zorgen dat de klanttevreden-
heid omhoog gaat. Hoe doe je dat? Door beter advies 
te geven of eenvoudig door de klant meer aandacht te 
schenken. en dat moeten dus je medewerkers doen.
Wij geloven daarom in verhogen van de medewerker-
stevredenheid door een ontwikkel-cultuur te scheppen 
waarin mensen het maximaal naar hun zin hebben. ei-
genlijk is alles wat we doen, investeren in die cultuur. Het 
eindresultaat is dat onze omzet voor zover ik weet nog 
nooit gedaald is.” ««

dus niet alleen om vaardigheden en kennis, maar ook om 
de juiste houding. Dat vinden we zelfs het belangrijkste. 
Wij selecteren altijd op attitude, op karakter, op een win-
naarsmentaliteit. De rest brengen we wel bij.
“ik heb lezingen gegeven voor onder meer bankiers en 
accountants. Dan merk ik wel dat mensen nu meer oog 
hebben voor de juiste balans tussen Denken, Doen en 
Voelen in de driehoek intuitie, emotie en ratio. Tegelij-
kertijd zie ik dat de fi nanciële sector is vastgelopen in 
haar systemen. Misschien moeten de systemen ook wel 
omvallen, voordat werkelijke vernieuwing kan ontstaan. 
Financiële instellingen zijn bijvoorbeeld nog altijd heel 
hiërarchisch georganiseerd. Als de top niet werkelijk 
gelooft in cultuurverandering en haar machtspositie wil 
behouden, gaat er onderaan de piramide natuurlijk niets 

veranderen. Het water stroomt van boven naar beneden.
“Maar ik ben een optimist, ik kijk altijd naar het positie-
ve. Want ik geloof dat het echt zo werkt: waar je energie 
in stopt, dat groeit. en ik zie in de sector hier en daar wel 
degelijk positieve energie. Die moeten we meer aandacht 
geven! Wij voeren ook geen beoordelingsgesprekken; wij 
houden ontwikkelingsgesprekken waarin we het enkel 
hebben over wat goed gaat. Dat motiveert veel meer.” 
Vos was bij de vertoning eind vorig jaar door het New 
Financial Forum van de fi lm ‘The power of the heart’. Hij 
noemt het forum een heel mooi voorbeeld van positieve 
energie. En de fi lm greep Vos zo dat hij hem met kerst 
cadeau deed aan alle dertig mede-ondernemers. Met de 
‘opdracht’ om hem na het kijken door te geven. Spread 
the word.

PersoonLiJKe groei
als boerenzoon wilde Vos eigenlijk architect worden, 
maar hij belandde op zijn 21ste in de fi nanciële dienst-
verlening na een studie Commerciële Economie. Luyten 
adviesgroep, dit jaar 60 jaar geleden opgericht overigens, 
wilde onafhankelijker worden van interpolis en Vos deed 
de daartoe benodigde aanpassing van de systemen. Vos 
bleef en nam het kantoor uiteindelijk over van de toen-
malige eigenaar Mario Vugts. inmiddels is er ook nieuw 
bloed in de vorm van een nieuwe compagnon, arko de 
Hoon.
Vos: “Vugts gaf mij vanaf het begin heel veel vrijheid. 
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“Meer aaNDaCHT GeVeN 
aaN De POSiTieVe eNerGie iN De 

fiNaNCiËLe SeCTOr”


