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Vanaf nu beschikbaar!

Een primeur 
in de contactlensindustrie. 

NIEUW

Een nieuwe, revolutionaire technologie! 



OMSLAG 2

Voor elke leeftijd contactlenzen
met goed zicht en comfort.

Als u nu al vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen met uw 

ACUVUE® Account Manager, onze Customer Service (020-3469 538) 

of ons mailen (nlcs@visgb.jnj.com).

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL en LACREON® zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV. © Johnson & Johnson Medical BV 2016.

mailto:nlcs@visgb.jnj.com


1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 

Winnaar van de SILMO d’Or Award
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Opti München, Centrop Sales, Hall of Frames, Mido en het Nederlands Contactlens 
Congres. We zijn het jaar 2016 goed van start gegaan. Met maar liefst vijf grote 
evenementen binnen de branche werd de balans opgemaakt voor het komende jaar. 
En hoe graag ik het ook zou willen, in een glazen bol kijken is helaas voor niemand 
weggelegd. Wat we wel kunnen doen is kijken naar de cijfers en vanuit daar onze 
conclusies trekken. Aan het aantal bezoekers heeft het niet gelegen…

De Opti in München trok 27.500 bezoekers, een plus van 8% ten opzichte van vorig 
jaar. Die bezoekers kochten gezamenlijk voor zo’n 153 miljoen euro in en waardeer-
den de beurs in het algemeen als zeer goed. Ook de Mido sloot met mooie cijfers. 
Het evenement trok naar eigen zeggen ruim 52.000 bezoekers en dat was 7% meer 
dan een jaar eerder. Ook de beurzen in ons eigen land trokken bijna 1.500 opticiens. 
Het Centrop laat dan ook enthousiast aan ons weten: “Op maandag stonden alle 
650 parkeerplaatsen op het terrein van Hart van Holland vol, zodat er langs de weg 
geparkeerd moest worden. Beide beurzen zijn zo aantrekkelijk, dat de bezoeker dit 
ervoor over heeft.”

Conclusie? De beurzen zitten in de lift en dat is een teken dat er weer volop inge-
kocht wordt. Of we de crisis voorlopig achter ons hebben gelaten, daar durf ik geen 
uitspraken over te doen met de huidige politieke en economische situatie. Wel durf ik 
te stellen dat het goed gaat met de optiekbranche in zijn geheel. Ook enkele ketens 
lieten dit zien. 

Hans Anders boekte afgelopen jaar de hoogste omzet ooit in de geschiedenis van het 
bedrijf. Ook de winst nam, volgens het persbericht, aanzienlijk toe. De 400 Hans 
Anders winkels samen realiseren een omzet van 171 miljoen euro. En ook de nieuwe 
directeur van Specsavers laat ons in een interview weten dat het de ambitie heeft om 
met dertig winkels te groeien de komende tijd. Maar ook de ‘grotere’ zelfstandige blij-
ven uitbreiden. City Bril met vier vestigingen in Rotterdam kocht begin dit jaar Azami 
in Den Haag, Saton Optiek breidde uit met Graafstal in Wassenaar, Oogwereld kocht 
Koopman in Hoorn en Andre Verhoeven lijfde De Roo in Den Haag in.

En wat als wij kijken naar de algemene ‘oogzorg’ cijfers. Wereldwijd zou in 2050 de 
helft van de mensheid bijziend zijn terwijl dat nu nog geen 30% is. In West-Europa stijgt 
volgens deze prognoses het voorkomen van bijziendheid van 22% in 2000 naar ruim 
56% in 2050. Voor de volksgezondheid natuurlijk niet fijn, maar voor ons als branche 
zijn dit klinkende cijfers. En dan hebben we de vergrijzing niet eens meegerekend. 

Kortom, ik geloof dat er – 
gezien de cijfers - genoeg kan-
sen op u liggen te wachten in 
2016. Ik wens u veel onderne-
mersplezier!

Else Witten
Hoofdredacteur De Opticien

Else  Witt en

De Visie

Tellen maar!
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I N H O U D

P.10 INTERVIEW
ProDesign tekende vorig jaar koopovereenkomsten met het Franse bedrijf Face à Face en het Deense optiekbedrijf Inface om haar positie in de optiekwereld verder 
te versterken. Een geslaagde zet, zo vertelt de Deense sales director Hans Lilleoer van ProDesign ons, wanneer hij in Nederland is om zijn Nederlandse salesteam 
te bezoeken. Een team dat gevormd wordt door Betty Verbeek en Edward Wagemakers (ProDesign), Emanuel Scheper (Face à Face) en Kiki Brinkmans (Woow). 
Inface wordt in Nederland vertegenwoordigd door Osinga Brilmode.

52

P. 52 HOE GARRETT LEIGHT DE WERELD VEROVERT…
De uit Californië afkomstige ontwerper en eigenaar Garrett Leight opende begin dit jaar een distributiecentrum 
in Amsterdam. Bovendien organiseerde de jonge ondernemer een Trunk Show bij Hall of Frames in Utrecht 
om de nieuwste collecties aan de consument te showen. Kenmerkend voor Garrett Leight is de nauwe betrok-
kenheid, een compleet eigen visie en de kunst om innovatief en altijd ‘sophisticated’ te zijn. Wij spraken met 
Garret Leight over zijn familie (zijn vader richtte het iconische, dertig jaar oude brillenmerk Oliver Peoples op), 
zijn dromen, visie en toekomstbeeld.

P. 40 PRIVATE LABEL OPTIVIEW LAAT KRACHTIGE GROEI ZIEN
Optiview is het exclusieve huismerk voor de zelfstandige opticien. Het biedt een ruim assortiment contactlen-
zen, vloeistoffen en glazen aan afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen in de markt. Het private-label van 
Optitrade laat de laatste jaren een  groei zien en daarom spreken we Pim Föster en Oscar Klinckenberg over 
het belang en succes van Optiview.

40

10

P. 13 PETER PLOMP OVER DE 
NIEUWE KOERS VAN O’MAX 
INSTRUMENTS
Sinds begin dit jaar staat Peter Plomp 
aan het roer bij O’Max Instrument. Na 
het vertrek van Maurits Noordman eind 
vorig jaar heeft het instrumentenbedrijf 
in Peter de juiste man op de juiste plek 
gevonden. In gesprek met Peter vertelt hij 
over de toekomstplannen van O’Max, de 
nieuwe koers die het bedrijf is ingeslagen 
en natuurlijk de laatste noviteiten van 
Topcon.
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5

P.22 COVERSTORY
Het nieuwe succesnummer van BAUSCH+LOMB, zo werd de Bausch+Lomb ULTRA™ contactlens geïntroduceerd tijdens het NCC 2016. De siliconen 
hydrogel maandlens belooft onovertroffen comfort en zicht de hele dag. “Het is een kwestie van ervaren, ik kan wel vertellen dat de BAUSCH+LOMB 
ULTRATM contractlens revolutionair is, maar ik denk dat de klant en contactlensaanpasser dit het beste zelf kan ervaren”, aldus Dan Hook. Dan Hook 
stond aan de wieg van de ontwikkeling van de BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen en was speciaal naar het NCC afgereisd om hier een presentatie 
te verzorgen. Ook wij van vaktijdschrift De Opticien spraken met Dan Hook over de BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen.

P. 58 HOREN
De combinatie audicien/opticien komen we in de praktijk steeds vaker tegen. 
De doelgroep van de audicien stapt immers ook graag bij de opticien naar bin-
nen, waardoor beide afdelingen profiteren van de traffic. In deze editie beste-
den we daarom extra aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
horen. De mogelijkheden en oplossingen zijn divers. Leest u mee!

P.18 NCC 2016 ZET EEN NIEUWE STANDAARD
Het Nederlandse Contactlens Congres NCC heeft de zesde editie van de twee-
jaarlijkse bijeenkomst beleefd. Meer dan 1800 unieke bezoekers waren één of 
beide dagen aanwezig op het evenement. Het thema was ‘Get in charge’, wat 
verwijst naar zowel de veranderende rol van de oogzorgprofessionals als de 
interactiviteit van het congres. Niet eerder konden de deelnemers actief partici-
peren tijdens de presentaties en discussies.

18

58
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K O R T  N I E U W S

De avond bestaat uit drie hoofdonderwerpen:

• Custom-made zachte contactlenzen - mark’ennovy. 
• Eye Surface Profiler - van cornea topografie naar oculaire topografie.
• De onderscheidende kracht van maatwerk en betere diagnostiek.

Op de bijeenkomsten zien oogzorgspecialisten succesverhalen uit de praktijk 
en kunnen zij advies inwinnen over de aanpassing van op maat gemaakte 
contactlenzen en de unieke mogelijkheden van het screenen van het oog met 
de Eaglet-eye-profiler om zo het percentage van succesvolle aanpassingen te 
verhogen. Tijdens elk seminar worden een aantal case studies gepresenteerd. 
Verschillende moulded en custom made contactlensmerken worden met 
elkaar vergeleken en de specialisten krijgen de mogelijkheid om hun ervarin-
gen met de andere deelnemers  te delen. 

De oogzorgspecialisten zullen ook leren hoe ze met de Eaglet-eye-profiler 
data op maat gemaakte lenzen, zoals de nieuwe Gentle 80 en de Saphir RX, 
kunnen aanmeten.

PREMIUM CONTACTLENS LEVERANCIER MARK’ENNOVY  EN EAGLET-

EYE HEBBEN VOOR 2016 EEN SERIE VAN KLINISCHE SEMINARS 

AANGEKONDIGD MET ALS DOEL HET CREËREN VAN  EEN OPTIMALE 

CONTACTLENSAANPASSING IN COMBINATIE MET DE MODERNSTE 

MEETAPPARATUUR. DE AVONDSEMINARS WORDEN GEORGANISEERD 

OP ACHT VERSCHILLENDE LOCATIES IN NEDERLAND VANAF 5 APRIL 

TOT EN MET 4 OKTOBER 2016. 

MARK’ENNOVY EN EAGLET-EYE INTRODUCEREN

SEMINARS VOOR OOGZORGPROFESSIONALS

Mariëlle van Goor, Sales Director Nederland van mark’ennovy: “Contactlens-
specialisten, eigenaren van optiekzaken en winkelmanagers runnen allen hun 
bedrijf in een zeer competitieve en harde markt. De feedback die we vorig 
jaar bij praktijkbezoeken en tijdens seminars hebben verkregen geeft duidelijk 
aan dat de oogzorgspecialisten waarde hechten aan technische en praktische 
ondersteuning, iets waar we dit jaar zeer graag mee door willen gaan en uit 
willen breiden.”

Per seminar is plaats voor twaalf personen. De ontvangst is om 19:30 uur 
en het seminar zelf duurt ongeveer drie uur. De prijs is €35 per persoon. 
Oogzorgspecialisten kunnen een plek reserveren per e-mail op 
klantenservice@markennovy.com

Op 6 juni aanstaande wordt de opticien even uit zijn vertrouwde optiekomge-
ving gehaald om samen met zijn leverancier - op informele wijze - de race aan 
te gaan tijdens de Centrop ‘Pitstop’.

De Centrop ‘Pitstop’ zal plaatsvinden op Circuit Park Zandvoort. Maar liefst 24 
van de Centrop-leveranciers nemen deel aan de Centrop ‘Pitstop’. Zij stellen elk 

ten minste één team samen van in totaal tien personen. Centrop-leden kunnen 
zich rechtstreeks aanmelden bij het Centrop (info@centrop.nl) of bij een van 
onderstaande deelnemende leveranciers;

Voor aanvullende informatie:
Het Centrop, tel. +31 (0)26 3648048, www.centrop.nl

CENTROP ‘PITSTOP’ LEDENDAG
NA EEN SUCCESVOLLE CENTROP-SALES, HEEFT HET CENTROP ALWEER HET VOLGENDE EVENEMENT VOOR HAAR LEDEN GELANCEERD; DE 

CENTROP ‘PITSTOP’ LEDENDAG. EN HET INSCHRIJVEN IS BEGONNEN!

- AVA Brillen
- Essilor
- Marchon
- OWP
- SEIKO
- Bausch+Lomb

- Eyes2Be
- NKL
- Pajuk
- Shamir
- CooperVision
- H.O.C.

- Odé
- Procornea
- Silhouette
- E.N.O.T.
- HOYA
- Optiplus

- Rodenstock
- ZEISS
- Eschenbach
- Luxottica
- Osinga
- Sàfilo

mailto:klantenservice@markennovy.com
mailto:info@centrop.nl
http://www.centrop.nl/


ZEISS Outdoor Zonneglazen

zeiss.nl/ suntest

// OPENHEID
    MADE BY ZEISS

Altijd jouw perfecte
metgezel in de zon.
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100% UV  

Protectie

ZEISS Outdoor Zonneglazen
Ultieme bescherming die past bij
jouw persoonlijke stijl

Een grote variatie van meer dan 50 trendy kleuren,
Skylet© en Mirrors voor een fantastische “urban style”.
Veiligheid en comfort op de weg met polarized glazen
en Skylet© voor een ultieme rijervaring. Gecurvde glazen 
voor sportliefhebbers en prachtige dégradé glazen.

http://zeiss.nl/suntest
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K O R T  N I E U W S

NIEUWE STIJLVOLLE MERKEN 

 ‘STIJLVOL EN ONDERSCHEIDEND’. DAT KEN-

MERKT DE COLLECTIES VAN STYLE22, VANAF 

HEDEN DE NIEUWE DISTRIBUTEUR IN DE 

BENELUX VAN DE EXCLUSIEVE MERKEN AMOR/

SOL-AMOR, MASUNAGA EN KENZO TAKADA.

Het mondaine Franse merk Amor/Sol-Amor  uit de jaren ’50-’70 is opnieuw geïntroduceerd en 
hoe! De combinatie van acetaat en metaal doen de harten van de liefhebbers smelten. Het is dan 
ook de ambitie van het creatieve team om het DNA van Amor/Sol-Amor te behouden maar tegelij-
kertijd een evolutie te brengen binnen het merk. Met de terugkeer van dit historische merk gevoed 
met hedendaagse inspiratie wordt zowel de vintage als de retro liefhebber overtuigd.

Het merk Masunaga is een van de oudste brillenmerken ter wereld en produceert sinds 1905 haar 
brillenglazen in Fukui (Japan). Het produceren van een Masunaga montuur bestaat uit ruim 200 
handmatige handelingen met absolute garantie voor kwaliteit. Niet voor niets is hun missie: “We 
manufacture excellent eyeglasses. We want to make a profit if we can, but we don’t hesitate to 
take a loss. It is always in our thoughts to manufacture excellent eyeglasses.”  

De samenwerking van Masunaga met Kenzo Takada, de Japanse modeontwerper, levert bijzondere 
collecties op. Een combinatie van vintage en fashion resulteren in eigentijdse ontwerpen. Bij ver-
schillende modellen zijn de sierlijke details zoals de gravure op de brug, de neus en de veren een 
herinnering aan sieraden uit de jaren ’20. De originele rim is gemarkeerd met het stermotief van 
Masunaga GMS en het familie embleem van Kenzo Takada, de campanula bloem. 

In de Benelux is Style22 de verdeler voor de merken Amor/Sol-Amor en Kenzo Takada.  Masunaga 
wordt enkel in België en Luxemburg verdeeld. 

Style22 is gelieerd aan Alain Mikli Benelux en Magali Occhiali.

Voor aanvullende informatie: Hans Zwijsen, Tel. +31(0)6 5363 6177 

of 

Magali Somers, Tel. +32(0)498 126 012, www.style22.eu  

IN DE BENELUX VIA STYLE 22

NIEUWE DATUM VOOR NICHE

‘SFEERVOL, EEN JUISTE MIX AAN MERKEN, GOED GEORGANISEERD’ WAREN ENKELE 

LOVENDE REACTIES NA DE ALLEREERSTE NICHE EDITIES IN 2015. EEN BEURS WAAR 

HET TOPSEGMENT VAN DE NICHE-MERKEN ZICH PRESENTEREN BLEEK EEN WAARDE-

VOLLE AANVULLING VOOR DE OPTIEKMARKT. IN 2016 VINDT DE DERDE EDITIE PLAATS, 

MET WEDEROM BIJZONDERE NICHE COLLECTIES DIE ER OP DIT MOMENT TOE DOEN, 

VOOR OPTICIENS DIE ONDERSCHEIDEND WILLEN ZIJN. 

NICHE is een beurs waar een selectie van het topsegment 
van de NICHE-merken zich presenteren aan de Belgische, 
Luxemburgse en Nederlandse opticiens. Om NICHE 
onderscheidend en origineel te houden wordt in 2016 
NICHE eenmaal georganiseerd. Voor deze derde editie is 
gekozen voor het centraal gelegen Tour & Taxis in Brussel.

Let op: de data zijn gewijzigd naar 21 en 22 mei in plaats 
van 19 en 20 maart!

NICHE BY NIGHT
Deze bijzondere avond staat in het teken van merkbele-
ving & aankoop van nieuwe collecties onder het genot 
van een walking dinner. Vanaf 23.00 uur zorgt de DJ voor 
een swingende party! Kortom; een relaxte avond met 
designers, exposanten en collega-optiekbedrijven. 

Zaterdag 21 mei 2016
19.00– 02.00 uur
Tour & Taxis Brussel
Entree (inclusief eten en drinken): €35,- p.p.

http://www.style22.eu/


DÉ TOOL VOOR HET AANTREKKEN EN 
BEHOUDEN VAN UW CLIËNTEN 
Let’s get to work with MyProcornea! 
Via dit nieuwe webbased programma van Procornea kunt u eenvoudig met de modernste technologie 

uw cliënten voorzien van een aanmeting, aanpassingen doorvoeren en uw assortiment aan lenzen en 

vloeistoffen beheren. Naast deze essentiële functies biedt het programma interactieve features als 

direct bestellen, het volgen van uw orderstatus, een chatfunctie met Procornea’s helpdesk en 

het samenstellen van uw persoonlijke lensboek. 

What’s in it for you? 

• Modern webbased programma MyProcornea met unieke features • Tools voor de aanmeting van DreamLite 

& DreamLite Zoom • Volledig DreamLite nachtlenzen salespakket • Seminars van Procornea

Aan de slag met MyProcornea en DreamLite? 

Neem contact op met Procornea via info@procornea.nl of +31 (0)313 677 677. 

mailto:info@procornea.nl
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G R O O T  I N T E R V I E W

PRODESIGN IS VORIG JAAR EEN NIEUWE WEG INGESLAGEN DOOR 
TWEE OPTIEKBEDRIJVEN OP TE KOPEN. KUN JE VERTELLEN WAAR-
OM GEKOZEN IS VOOR DEZE STRATEGIE?
“De fusies zijn een aanvulling op ProDesign’s business model en ondersteunen 
de strategie om door middel van acquisities te groeien en daardoor een sterke 
partner te worden in de veranderende optiekmarkt. De producten van Franse 
Face à Face en het Deense Inface vulden een leegte in de productlijn van 
ProDesign. Met de overname van één van de sterkste Franse designermerken, 
bieden we ook in het niche-segment een topcollectie aan. Het merk Woow 
– eveneens van de hand van het designteam van Face à Face – ligt qua prijs-

stelling daar net onder. Inface op haar beurt bevindt zich qua positionering juist 
net weer onder ProDesign zelf. Op deze manier bieden wij de zelfstandige 
opticien een breed portfolio aan originele brillenmerken aan in verschillende 
prijs- en stijlsegmenten.”

“We kunnen nu een half jaar later stellen dat de overnames complementair 
waren aan het huidige portfolio en dat het de marktpositie van de drie bedrij-
ven aanzienlijk versterkt heeft. Er was namelijk een groot onbenut marktpoten-
tieel voor alle drie de bedrijven. We hebben kunnen profiteren van de ervaring 
van elke onderneming en dat draagt bij aan de continue ontwikkeling. Voor de 

PRODESIGN TEKENDE VORIG JAAR KOOPOVEREENKOMSTEN MET HET FRANSE BEDRIJF FACE À FACE EN HET DEENSE OPTIEKBEDRIJF INFACE 

OM HAAR POSITIE IN DE OPTIEKWERELD VERDER TE VERSTERKEN. EEN GESLAAGDE ZET, ZO VERTELT DE DEENSE SALES DIRECTOR HANS 

LILLEOER VAN PRODESIGN ONS, WANNEER HIJ IN NEDERLAND IS OM ZIJN NEDERLANDSE SALESTEAM TE BEZOEKEN. EEN TEAM DAT 

GEVORMD WORDT DOOR BETTY VERBEEK EN EDWARD WAGEMAKERS (PRODESIGN), EMANUEL SCHEPER (FACE À FACE) EN KIKI BRINKMANS 

(WOOW). INFACE WORDT IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGD DOOR OSINGA BRILMODE. 
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“PRODESIGN HEEFT ALS DOEL OM WERELDWIJD 

     DE BESTE AFTER-SALES 

                TE BIEDEN BINNEN DE OPTIEKBRANCHE”
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opticien betekent het dat men nu te maken heeft met één betrouwbaar bedrijf 
waar men terecht kan voor een breed portfolio aan originele, onderscheidende 
brillenmerken.”
 
KAN JE IETS MEER OVER DE MERKEN AFZONDERLIJK VERTELLEN? 
“Inface werd in 1986 opgericht door opticien Hans Laursen. Inface levert 
frames op een prijsniveau die het ProDesign assortiment aanvult. Inface heeft 
een indrukwekkende collectie zonnebrillen en een sterke eyewear collectie met 
kleinere maten. De tweede generatie van de familie Laursen, Mette en Thomas 
Laursen, blijven voor Inface werken, terwijl Hans Laursen zich als Senior 
Consultant gaat richten op de ontwikkeling binnen Inface.”

“Face à Face dat in 1994 werd opgericht door Pascal Jaulent en Nadine Roth, 
is een wereldklasse designer merk in termen van expressie en eigentijds design. 
De producten behoren tot het high-end segment. De frames zijn prijziger dan 
ProDesign’s assortiment en vullen daarmee het bestaande productportfolio aan. 
Pascal Jaulent en Nadine Roth blijven als aandeelhouders en drijvende krachten 
bij Face à Face werkzaam. Het merk heeft een uitstekende reputatie en een 
grote naamsbekendheid.”

“Tussen het traditionele en het nonchalante, het chique en het eigenzinnige met 
een ‘trendy Londen’ gevoel; dat is de stijl van Woow. Een op en top niche-merk 
tegen een aantrekkelijke prijs. Het is ontstaan in tijden van de crisis toen er 
behoefte was binnen Face à Face naar een product in een iets lager prijsseg-
ment.”

“Het merk ProDesign tot slot is opgericht in 1973. De heldere Deense ontwerp-
stijl is de basis van de producten, maar ProDesign voegt altijd een twist toe van 
iets verrassends - iets onverwachts. Er wordt gestreefd naar evenwicht tussen 
klassiek en strak om de klassieke stijlen voortdurend actueel te houden.”

OP WELKE MANIER HEBBEN DE DRIE BEDRIJVEN VAN ELKAAR 
KUNNEN PROFITEREN?
“ProDesign heeft een ontzettend sterke backoffice die gebaseerd is op een aan-
tal belangrijke pijlers. We bieden meer dan alleen mooie designproducten. Een 
merk als Face à Face is van nature excellent in het ontwerpen van bijzondere 

niche-producten, maar wellicht minder gespecialiseerd in zaken als online 
nabestellen, service et cetera. Aan de ‘voorkant’ zal er dan ook niks verande-
ren bij het Franse merk, maar achter de schermen zullen wij de back-office op 
een gelijk niveau brengen als die van ProDesign,  zodat de opticien voor alle 
designmerken een betrouwbare partner heeft.”

WELKE BELANGRIJKE PIJLERS BEDOEL JE PRECIES?
“Naast het product zelf is de after-sale service net zo belangrijk in onze ogen. 
Als de opticien een probleem heeft moet hij bij ons terecht kunnen. Wij heb-
ben dan ook als doel om wereldwijd de beste after-sales te bieden binnen de 
optiekbranche. Omdat ik geloof dat nu en in de toekomst een opticien behoefte 
heeft aan een betrouwbare partner waar hij op kan rekenen. Denk bijvoorbeeld 
aan het op tijd leveren, zodat de opticien de klant precies kan vertellen wan-
neer de bril binnenkomt. Ook de consument verwacht dit van de zelfstandige 
opticien.”

HET NEDERLANDSE TEAM IS HET LAATSTE JAAR COMPLEET VERAN-
DERD, KAN JE HIER IETS MEER OVER VERTELLEN?
“Onze vertegenwoordigers zijn erg belangrijk voor ons. We willen namelijk 
meer bieden dan alleen het verkopen van brillen. We willen de zelfstandige 
opticien daar waar mogelijk is ondersteunen in zijn verkoop en zorgen dat hij 
een sterke partner wordt. Het huidige team heeft ontzettend veel ervaring bin-
nen de optiekbranche en daar ben ik blij en trots op. Zij weten precies wat voor 
een product zij in handen hebben, van welke materialen het is gemaakt, waar 
de bril is ontworpen en geproduceerd wordt, wat de ‘unique selling points’ zijn 
en hoe zij de opticien kunnen helpen in de marketing. Het team bestaat uit vier 
experts en ieder heeft zijn eigen merk. Zo zijn Edward en Betty verantwoorde-
lijk voor Prodesign, is Emanuel actief voor Face à Face en is Kiki de dame van 
Woow. Inface is in Nederland ondergebracht bij Osinga Brilmode. Dat zal ook 
niet veranderen, omdat zij het simpelweg erg goed doen op de Nederlandse 
markt. Wat wel gaat veranderen is het feit dat we de opticien in de toekomst 
nog meer gaan vragen waar we hen kunnen ondersteunen. Hoe kunnen we de 
beste leverancier worden? Dat is in mijn ogen een fantastische uitdaging!”

Voor aanvullende informatie: ProDesign Denmark
Tel. 079-5938770, www.prodesign.de 

http://www.prodesign.de/
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Timeless elegant Newcomers and modern 
Trendsetters for business, events and city 
life. Made from finest titanium. High-tech 

material in a puristic design.

www.seiko-eyewear.nl 

SEIKO CURVED FASHION

http://www.seiko-eyewear.nl/


I N T E R V I E W

SINDS BEGIN DIT JAAR STAAT PETER PLOMP AAN HET ROER BIJ O’MAX INSTRUMENT. NA HET VERTREK VAN 

MAURITS NOORDMAN EIND VORIG JAAR HEEFT HET INSTRUMENTENBEDRIJF IN PETER DE JUISTE MAN OP DE 

JUISTE PLEK GEVONDEN. IN GESPREK MET PETER VERTELT HIJ OVER DE TOEKOMSTPLANNEN VAN O’MAX, DE 

NIEUWE KOERS DIE HET BEDRIJF IS INGESLAGEN EN NATUURLIJK OVER DE LAATSTE NOVITEITEN VAN TOPCON. 

  Peter Plomp OVER DE 

NIEUWE KOERS VAN O’MAX INSTRUMENTS

HOE BEVALT JE NIEUWE BAAN BIJ O’MAX 
INSTRUMENTS?
“Erg goed, uiteraard komt er bij een nieuwe job veel 
kijken, maar ik zie het als een welkome uitdaging. 
Ik heb tien jaar in de winkel gestaan om vervolgens 
acht jaar bij Bausch & Lomb aan de slag te gaan 
en de laatste zes jaar ben ik bij HOI werkzaam 
geweest. Ik was toe aan nieuwe ontwikkelingen op 
carrièregebied en ben daarvoor bij O’Max aan het 
juiste adres. We zijn volop bezig O’Max Instruments 
verder op de kaart te zetten in Nederland en hebben 
een prachtige basis!”

WAT IS ER VERANDERD BIJ O’MAX 
HET AFGELOPEN JAAR?
“Afgelopen zomer zijn de aftersales-afdelingen 
van de instrumentendivisies die bij Essilor horen 
opgegaan in Optiworks – een allround service 
provider. Dat betekent dat Optiworks ook ope-
reert voor O’Max en de service, installatie plus 
servicecalls van ons verzorgt. Alles is dus gecen-
traliseerd. Optiworks is gevestigd in Diemen. Dat 
betekende dat alleen het magazijn de salesmen-
sen en de operationele ondersteuning van O’Max 
nog gevestigd waren in Reeuwijk.  Daarom is 
er voor gekozen om O’Max fysiek te integre-
ren in het pand van Essilor in Zevenaar. Om praktische redenen is er dus 
veel veranderd, maar daar heeft de opticien in de praktijk weinig van 
gemerkt. Omdat we gewoon dezelfde service en kwaliteit hebben geboden.”

WELKE VISIE HEB JIJ MET O’MAX VOOR OGEN?
“De visie die wij hebben is vrij duidelijk. We blijven dé Topcon distributeur en 
bieden een op en top a-product. In dat opzicht verandert er niks. Ik vind wel 
dat we meer toe moeten werken naar een constructievere manier van verkoop. 
Waar we in het verleden nog wel eens meer actie-matig te werk gingen, zal ik 
meer sturen naar een model waar we jaarlijks met de klant om de tafel gaan 
zitten en luisteren naar zijn/of haar behoeftes. Wat zijn de prognoses, welke 
richting gaan we op? We willen dus meer een investeringsplan samen met de 
opticien maken. Wij zullen als O’Max zijnde meer de rol van adviseur op ons 
nemen. Dit alles uiteraard gekoppeld aan een zo goed mogelijke service.”

“Ik ben van oorsprong opticien, contactlensspecialist en optometrist en vind 
het daarom belangrijk om naar de behoefte de praktijk te kijken. Ik vind het 
leuk om naar de toepassing van het instrument te kijken en bezig te zijn met 
de vraag wat er in de praktijk mee kan en gebeurt. Met Topcon hebben we een 
innovatieve leverancier dat hét merk binnen refractieland is. Het bedrijf maakt 
fantastische producten en is ontzettend gespecialiseerd in de optiek. Ze kijken 
naast de technische mogelijkheden ook heel goed naar gebruiksgemak of de 

toepasbaarheid in kleine refractieruimtes door goed naar het design te kijken. 
Dan heb ik het platform nog niets eens genoemd dat de mogelijkheid biedt om 
alles aan elkaar te koppelen. Kortom, Topcon is een fantastisch merk waar ik 
als vakman alleen maar heel blij van word.”

WAT ZIJN DE LAATSTE NOVITEITEN VAN TOPCON?
“We hebben op het NCC een aantal fraaie noviteiten kunnen laten zien, 
zoals de derde generatie binnen het Topcon OCT gamma: de DRI OCT Triton. 
Topcon is altijd een sterke speler binnen de OCT-markt geweest en met de DRI 
OCT Triton bieden we een nieuwe technologie. De Triton maakt gebruik van 
verschillende technologieën voor de scan. Dit betekent dat je veel sneller bent 
en dieper in de structuur terecht komt, waardoor je nog betere afbeeldingen 
krijgt.” 

Voor aanvullende informatie: 

O’Max Instrument
Tel. +31 (0)182 396111
www.omax.nl
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HOE KAN IK REGISTREREN? 

STAP 3 Vul het formulier in

STAP 6 Met de inloggegevens kunt 
u inloggen op de site of in
de SunRx for Nike vision app

Uw registratieverzoek wordt 

STAP 1 Ga naar nikevision.shamir.com

STAP 4
behandeld

 

STAP 5 Na controle van de gegevens 
worden de inloggegevens 
verstrekt door Shamir

STAP 2 Klik op de registreer knop

 

HULP NODIG OF MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Shamir Nederland. Tel: 0320 218348 | Email: info@shamir.nl  

Of neem contact op met een van de Nike vertegenwoordigers:

Noord-Nederland : Richard Hoekstra, 06 211 011 28   

Zuid-Nederland : Jurgen Heier, 06 241 275 26                                                                   

Omdat elk montuur een andere doorbuiging en 
hellingshoek heeft, zal exact hetzelfde glas een 
ander zicht geven in verschillende monturen. Denk 
hierbij aan het effect dat optreedt als u door het 
oppervlak van water kijkt. As-Worn Technology™ 
zorgt ervoor dat de gemeten sterkte vertaald wordt 
naar een gecorrigeerd recept voor het gekozen 
montuur. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de sterkte 
optimaal is, maar ook het ontwerp van de 
progressieve zone of het a-torische design van 
enkelvoudige glazen.

VOORDELENTECHNOLOGIE 
VAN SHAMIR

As-Worn Technology™

De meting vertaald naar de bril

De afgelopen 40 jaar heeft Shamir zich 
ontwikkeld tot een toonaangevende 
fabrikant van kwalitatief hoogwaardige 
progressieve en enkelvoudige glazen die 
wereldwijd bekend staan om hun 
innovatieve en ultramoderne technologie. 
Elk ontwerp van Shamir begint met de 
gepatenteerde EyePoint Technology®, een 
softwareprogramma dat de beweging van 
het menselijk oog onder elke hoek en 
afstand simuleert. Hieruit ontstaan glazen 
die een compromisloze gezichtsscherpte 
bieden.

Om de mogelijkheden van de ontwerpen tot 
een hoger niveau te tillen, heeft Shamir 
geavanceerde technologieën ontwikkeld die 
de gebruiker een nog betere kijkervaring 
bieden. Een van deze technologieën is de 
As-Worn Technology™.

Complete bril voor een scherpe 
prijs (enkelvoudig vanaf €299 / 
multifocaal vanaf €399)

Speciale Shamir Attitude-glazen die 
het zicht tijdens sportactiviteiten 
maximaliseren

Perfect zicht, zelfs met sterk 
gebogen glazen

100% bescherming tegen UV 
straling

Speciale bescherming tegen vallen 
en stoten, met slag – en stootvast 
Trivex materiaal

COMPLETE NIKE 
ZONNEBRIL OP 
STERKTE VANAF

(ENKELVOUDIG) (MULTIFOCAAL)
€299    €399 

nikevision.com

Nike dealers zijn al geregistreerd en kunnen hun inloggegevens opvragen door een Email te sturen naar info@shamir.nl

http://nikevision.shamir.com/
mailto:info@shamir.nl
http://nikevision.com/
mailto:info@shamir.nl
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K O R T  N I E U W S

De scherpe visie op fashion en design van Rodolfo Paglialunga zie je duidelijk terug in de monturen en zon-
nebrillen. Twee highlights uit de collectie stelen de show: de high fashion Cat Eye zonnebril en het minimalis-
tische, transparante structuuracetaat. 

OPVALLEND EN VROUWELIJK
De Cat Eye zonnebril is een waanzinnige combinatie van puur vakmanschap met bijzondere materialen en 
futuristisch design, zoals we van Jil Sander gewend zijn. Het frame-in-frame effect maakt de bril nog opvallen-
der. De zachte kleurencombinaties en bijzondere vormgeving zorgen voor een prachtig vrouwelijk geheel. 
 
BE THE QUEEN OF CLEAN
Een ander hoogtepunt van de collectie is het transparante structuuracetaat. Voor de consumenten die een 
voorliefde hebben voor de puurheid van Jil Sander, maar voor iets minder opvallend willen gaan, zijn deze 
brillen perfect. Het transparante structuuracetaat is verkrijgbaar in de kleuren blauw en bruin. 

JIL SANDER CAMPAGNE
Het opvallende gezicht van de Jil 
Sander eyewear campagne is Lexi 
Boling, the new bad girl in town! Lexi 
Boling is een van de meest gevraagde 
modellen van dit moment. Vele grote 
modemerken gaan maar wat graag 
een samenwerking aan dankzij haar 
stoere en no-nonsens uitstraling.

Voor aanvullende informatie: Rodenstock 
Tel. +31 (0)50 5441441, www.rodenstock.nl 

GOED NIEUWS VOOR FASHION LIEFHEBBERS. JIL SANDER LAN-

CEERT EEN NIEUWE COLLECTIE EYEWEAR. DIT IS DE DERDE COL-

LECTIE VAN CREATIVE DIRECTOR RODOLFO PAGLIALUNGA VAN JIL 

SANDER IN NAUWE SAMENWERKING MET DE DESIGNERS VAN 

DE TOONAANGEVENDE BRILLEN FABRIKANT RODENSTOCK. 

NIEUWE EYEWEAR COLLECTIE VAN JIL SANDER

NIEUWE STRUCTUUR EN WEBSITE BE-SMART

BE-SMART CONSULTING & OPTIEKMAKELAARS HEEFT EN NIEUWE 

WEBSITE WWW.BE-SMART.NL. OP DEZE WEBSITE IS EEN DUI-

DELIJKE SCHEIDING AANGEBRACHT TUSSEN DE DIENSTEN DIE 

BE-SMART DE ZELFSTANDIGE OPTICIENS AANBIED. 

Het Be-Smart Consulting gedeelte omvat voornamelijk personeel en 
organisatie. Het Be-Smart Optiekmakelaars daarentegen omvat diensten 
als waardebepaling, aankoopbegeleiding en verkoopbegeleiding van 
optiekondernemingen. 

Daarnaast is er een duidelijk overzicht met de actuele ‘vraag & aanbod’ 
van optiekwinkels. Deze pagina is ook rechtstreeks bereikbaar via www.
optiekmakelaars.nl.

Voor aanvullende informatie: Be-Smart, Tel.  +31 (0)30 6042627, 

http://www.rodenstock.nl/
http://www.be-smart.nl/
http://optiekmakelaars.nl/
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E V E N E M E N T  

Gedurende de twee dagen van het evenement waren er posterpresentaties, toespraken, workshops en paneldis-
cussies. Alle belangrijke leveranciers van contactlenzen, contactlensvloeistof en andere gerelateerde producten 
waren bovendien aanwezig op de bijbehorende tentoonstelling.

INTERNATIONAAL
Deelnemers uit meer dan twintig landen waren op 13 en 14 maart aanwezig op het congres in Veldhoven, hoe-
wel 88% afkomstig was uit Nederland en België. Deze editie was er een dichte samenwerking met de BCLA, de 
British Contact Lens Association. Dit geeft aan dat het NCC het leidende congres is op het gebied van contact-
lenzen in Europa.

REACTIES
“Naar aanleiding van het congres van 2014 hebben we feedback van alle aanwezigen gevraagd. Het was uit-
dagend, maar we kunnen nu zien dat we de juiste acties hebben ondernomen om het congres naar een nieuw 
niveau te halen!”, becommentarieert Pieter Bas Kampmeinert, de verantwoordelijke voor marketing en com-
municatie voor het NCC. “Een goed voorbeeld van een specifieke actie is dat het NCC nu zelf begint met het 
doen van eigen onderzoek onder de naam ‘NCC Doing Research’. Dit zal terugkomen op ieder congres om 
toegevoegde waarde te bieden aan de branche. Een ander goed voorbeeld is de interactiviteit tijdens de lezingen 
en presentaties. Aanwezigen wilden graag deelnemen aan de discussie om de informatie nuttig te maken voor 
dagelijks gebruik. Het feit dat het congres georganiseerd wordt door erg toegewijde vrijwilligers die elke editie 
de lat hoger willen leggen, dat drijft het succes van het NCC!”

Het Nederlands Contactlens Congres van 2018 zal gehouden worden op zondag 11 en maandag 12 maart 2018.
Meer informatie: NCC, www.ncc2016.com

HET NEDERLANDSE CONTACTLENS CONGRES NCC HEEFT DE ZESDE EDITIE VAN DE TWEEJAARLIJKSE BIJ-

EENKOMST BELEEFD. MEER DAN 1800 UNIEKE BEZOEKERS WAREN ÉÉN OF BEIDE DAGEN AANWEZIG 

OP HET EVENEMENT. HET THEMA WAS ‘GET IN CHARGE’, WAT VERWIJST NAAR ZOWEL DE VERANDE-

RENDE ROL VAN DE OOGZORGPROFESSIONALS ALS DE INTERACTIVITEIT VAN HET CONGRES. NIET EER-

DER KONDEN DE DEELNEMERS ACTIEF PARTICIPEREN TIJDENS DE PRESENTATIES EN DISCUSSIES.

NCC 2016 
ZET EEN NIEUWE STANDAARD

http://www.ncc2016.com/
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MODERN LOOK. 
MODERN EYEWEAR.
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C O L U M N

Beschaving. Een woord dat staat voor het geheel van waarden en normen 
die we, al dan niet stilzwijgend, hebben afgesproken als samenleving. Het 
doel ervan is duidelijk, we proberen met elkaar een rechtvaardige en leefbare 
maatschappij te vormen waarbij er voor iedereen gelijke kansen en mogelijk-
heden zijn.Dat hier op het wereldtoneel wat verschillende opvattingen over 
bestaan moge duidelijk zijn. Het is een beetje een rotzooitje, om het eufemis-
tisch te stellen.

Ook op persoonlijk niveau loop ik de laatste tijd nogal eens aan tegen gedra-
gingen met bijbehorende uitingen van mensen waarvan ik denk “kan dat niet 
een beetje vriendelijker?”

Recent waren we op het vliegveld van Bergamo, op de terugreis van de Mido. 
Na de security controle stonden we onszelf weer op te tuigen, riem, horloge, 
bril en wat al niet, word ik aangesproken door een meneer in uniform.

Het soort uniform waar je onmiddellijk associaties bij krijgt met een wat 
duistere periode uit de 20e eeuw, maar goed, daar kon die man ook niets 
aan doen, dat moet ie van z’n baas. Waar ruimte zat voor verbetering was de 
wijze waarop hij meende iets te moeten vragen. Hij wilde mijn paspoort zien, 
iets wat ook prima gevraagd had kunnen worden in een zin met beleefdheids-
vormen, werkwoorden en een vraagteken aan het eind. Om nog maar te zwij-
gen over een bijbehorende vriendelijke blik.

Ik word dan altijd een beetje dwars en oost-indsich doof maar deze meneer, 
van de Guarda Finanza, was daar niet gevoelig voor en bleef steken in het 
steeds dwingender wordende ‘paspoort!’.

Nou komt deze ambtenaar vast en zeker vaak veel vervelender types tegen 
dan ik (dat hoop ik dan toch), maar ik zou me kunnen voorstellen dat hij de 
dag voor zichzelf ook een stuk leuker maakt als hij z’n gemiddelde slachtoffer 
iets vriendelijker tegemoet treedt, met iets meer beschaving.

ANDER VOORBEELDJE
Ik kreeg laatst een verzoek van de club die het ‘niet leuker maar wel mak-
kelijker’ schijnt te kunnen maken. Normaal gesproken waag ik me niet aan 
discussies met die mensen en kwak ik het verzoek of de vraag, vrijwel onge-
lezen, neer bij mijn accountant, ik hoor het dan wel. Deze leek daarvoor te 
makkelijk, ik bel zelf wel even dacht ik nog.

Na uitgebreide keuzemenu’s, bijbehorende wachttijd en uiteraard in eerste 
instantie de verkeerde mevrouw, kreeg ik uiteindelijk iemand aan de lijn die 
daar overduidelijk geen tijd voor-, of zin in had. Ik had het kunnen weten, in 
de media waren toevallig net de resultaten bekend gemaakt van het onder-
zoek naar de waardering van de ‘Belastingtelefoon’, een 4,1 geloof ik. Ze 
maakte het meer dan waar. Niet luisteren, tot drie keer toe vragen wat de 
vraag nou eigenlijk was terwijl ik die nog aan het stellen was. Je gaat aan je 
eigen intelligentie twijfelen. Ook ik word dan wat ongeduldig met als voor-
spelbaar resultaat dat ik geen antwoord op mijn vraag kreeg. Toch maar weer 
bij de accountant neergelegd.

Als je er over praat met andere mensen dan neemt dit verschijnsel sterk toe. 
De ‘verhuftering’ van de samenleving, het gebrek aan respect en begrip voor 
elkaar. En vooral, niet luisteren. Is dit wat de ‘nieuwe’ communicatie met 
ons doet? Raken we gewend aan het onbeperkt uitschelden van anderen via 

Smoelboek en Trutter omdat dat lekker anoniem is? Raken we gewend aan 
het ventileren van ongezouten meningen, omdat we het antwoord erop toch 
niet zien of gewoon niet lezen? Gaan we denken dat dat normaal is?

Ook consumenten in winkels worden ‘harder’. Face-to-face durven ze te 
beweren dat een volkomen dubbel gevouwen bril geen enkele andere oor-
zaak heeft dan een nieuw, nog niet ontdekt, natuurverschijnsel. Zelf hebben 
ze het in ieder geval niet gedaan, dat dubbelvouwen. Onder druk van de con-
currentie, ‘het was toch zo’n dure bril’, wordt de verkoper vaak gechanteerd 
om het dan toch maar op te lossen. Soms volkomen onterecht, begrijpelijk 
soms onvermijdelijk.

Soms kan een leverancier het vervolgens oplossen, maar soms ook niet. De 
telefonische ‘gesprekken’ hierover vallen niet altijd onder de categorie ‘over-
leg’ hetgeen vaak de arbeidsvreugde van de betreffende medewerker niet 
meetbaar verhoogt en de redelijkheid van de issue overstijgt.

Heeft waarschijnlijk ook alles te maken met veel onduidelijkheid over het 
begrip ‘garantie’. Wordt gegeven op fabrieksfouten die bij normaal gebruik 
binnen twee jaar na aanschaf (door de consument) zichtbaar worden. Maar 
ja, geldt dat ook voor een bril die al vier jaar in de winkel op een koper heeft 
gewacht? Geldt dat ook voor normale gebruikssporen op een bril die duidelijk 
wat minder zorgvuldig is gedragen? Erg lastige vragen waar niet één antwoord 
op mogelijk is, verschilt per geval. 

Een ding is in ieder geval duidelijk, open en eerlijk overleg, zorgvuldige afwe-
gingen en af en toe wat ‘water bij de wijn’ lossen ieder probleem op. Zal het 
in de ‘beschaafde’ wereld misschien niet altijd werken, bij ons in ieder geval 
wel.

Groets, 

IN DEZE COLUMN LAAT DICK HULSBOS ZIJN LICHT SCHIJNEN OVER DE ONTWIKKELINGEN EN BIJZONDERHEDEN BINNEN DE 

OPTIEKBRANCHE. DICK HEEFT EEN GROTE PASSIE EN LIEFDE VOOR HET BRILLENVAK EN IS AL BIJNA 27 JAAR EIGENAAR VAN ODÉ FRAMES. 

‘BEING DIFFERENT’ IS EEN MOTTO DAT HELEMAAL BIJ DICK EN ODÉ FRAMES PAST.

Beschaving

Dick Hulsbos 
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C O V E R S T O R Y

Dan Hook is één van de ontwikkelaars van de BAUSCH+LOMB 
ULTRATM contactlenzen en heeft maar liefst zeven jaar lang aan de 
BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen gewerkt. Dan had dan ook 
een duidelijk doel: een lens ontwikkelen die de drie belangrijke kriti-
sche factoren ‘comfort’, ‘zicht’ en ‘gezondheid’ zou verbeteren voor 
de contactlensdrager. Hij is trots op het eindresultaat dat begin 2014 al 
in Amerika is gelanceerd en daar alle verwachtingen heeft overtroffen. 
Hij benadrukt direct dat de BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlens niet 
alleen een ‘probleemoplosser’ is, maar daadwerkelijk een nieuw en 
verbeterd alternatief vormt binnen het huidige contactlensaanbod van 
dit moment. 

HET NIEUWE SUCCESNUMMER VAN BAUSCH+LOMB, ZO WERD DE BAUSCH+LOMB ULTRA™ CONTACTLENS 

GEÏNTRODUCEERD TIJDENS HET NCC 2016. DE SILICONE HYDROGEL MAANDLENS BELOOFT ONOVERTROF-

FEN COMFORT EN ZICHT DE HELE DAG. “HET IS EEN KWESTIE VAN ERVAREN, IK KAN WEL VERTELLEN DAT DE 

BAUSCH+LOMB ULTRATM CONTACTLENZEN REVOLUTIONAIR ZIJN, MAAR IK DENK DAT DE KLANT EN CONTACT-

LENSAANPASSER DIT HET BESTE ZELF KAN ERVAREN”, ALDUS DAN HOOK. HIJ STOND AAN DE WIEG VAN DE 

ONTWIKKELING VAN DE BAUSCH+LOMB ULTRA™ CONTACTLENS EN WAS SPECIAAL NAAR HET NCC AFGE-

REISD OM HIER EEN PRESENTATIE TE VERZORGEN. OOK WIJ VAN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN SPRAKEN MET 

DAN HOOK OVER DE BAUSCH+LOMB ULTRATM CONTACTLENZEN

VOOR ONOVERTROFFEN COMFORT EN

ZICHT DE HELE DAG

Bausch+Lomb ULTRATM CONTACTLENZEN
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WAT IS HET GEHEIM VAN DE BAUSCH+LOMB ULTRA™ CONTACTLENS?
“Voor de BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen hebben we bij Bausch+Lomb de MoistureSeal® tech-
nologie ontwikkeld. Hiervoor hebben we een ‘two phase polymerization’ proces ontwikkeld waarbij we 
eerst een silicone raamwerk hebben ontworpen, dat wordt omgeven met PVP. Dit resulteert in een unieke 
combinatie van een keten van korte en langere siliconemoleculen voor een uniek vochtgehalte, DK/t 163 
en een lage modulus. Het resultaat? Zestien uur lang uitstekend comfort, zicht en gezondheid!”  

WAAROM PASSEN BAUSCH+LOMB ULTRATM CONTACTLENZEN ZO GOED BINNEN ONZE 
HUIDIGE LEVENSWIJZE?
“Het toegenomen gebruik van smartphones, tablets en computers leidt tot minder knipperen, waardoor er 
sneller sprake is van lensuitdroging of dehydratie. Deze uitdroging kan leiden tot discomfort en wazig zicht. 
Normaliter knipperen we gemiddeld vijftien keer per minuut, maar bij het gebruik van beeldschermen 
wordt dit gereduceerd tot slechts vijf keer per minuut. Bij uitdroging zal niet alleen het draagcomfort afne-
men, maar vermindert ook de visus. De kans dat iemand daardoor stopt met het dragen van contactlenzen, 
neemt toe.” Uit een onderzoek uit 2013 blijkt dat maar liefst twintig procent van de contactlensdragers 
aangeeft de intentie heeft om te stoppen met contactlenzen. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn:

• Lenzen voelen droog aan (36%)
• Lenzen voelen aan het eind van de dag minder comfortabel (28%)
• Irritatie/roodheid (17%)

“De BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen zijn het antwoord op het tegengaan van lensuitdroging of 
dehydratie, waardoor wazig zicht en discomfort wordt tegengegaan.”

HOE WORDEN DE BAUSCH+LOMB ULTRATM CONTACTLENZEN IN NEDERLAND 
GEÏNTRODUCEERD?
“Op het NCC vond de officiële lancering plaats. Maar door het enorme succes in de Verenigde Staten is er 
slechts een beperkt aantal lenzen beschikbaar voor Europa. Nederland en België zijn een van de eerste lan-
den in Europa die het product kunnen lanceren. Vanaf nu gaan we gefaseerd starten met de lancering van 
deze nieuwe lens en laten we vooraanstaande contactlenspraktijken kennis maken met de BAUSCH+LOMB 
ULTRATM contactlenzen.”

WELKE VERWACHTINGEN HEB JE VOOR DE EUROPESE MARKT?
“Ik heb voor de Europese markt goede verwachtingen. Al tijdens het NCC heb ik lovende feedback mogen 
ontvangen. Zo was er een contactlensspecialist die mij aansprak op de stand en vertelde dat zij niet veel 
werkte met het portfolio van Bausch+Lomb. Maar nu zij de BAUSCH+LOMB ULTRATM contactlenzen had 
geprobeerd, was ze overtuigd van deze nieuwe contactlens. Dat vind ik prachtig om te horen. Normaliter 
ben ik in het lab aan het werk en merk ik niet veel van de ‘effecten’ van de producten in de praktijk. Nu 
krijg ik face-to-face feedback van tevreden klanten. Dat inspireert mij nog meer om het lab weer in te dui-
ken en mij te focussen op nieuwe technologieën.”  

Voor aanvullende informatie: Bausch+Lomb, tel. +31 (0)20 6554500, www.bausch.nl 
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PARAMETERS

Materiaal:  Samfilcon A
Technologie:  MoistureSeal™
Watergehalte:  46%
Zuurstofdoorlatendheid:  163 @ -3.00D
Lens design technologie: Asferische optiek om de 
 inherente en geïnduceerde 
 sferische aberratie te 
 verminderen
Basiscurve:  8.5 mm
Diameter:  14.2 mm
Middendikte:  0.07 mm @ -3.00D
Sterktebereik:  +6.00D tot -12.00D
Visitint:  Lichtblauw
Modalitiet
Bruto Listprijs 6-pack
Maandelijks, daily wear indicatie

http://www.bausch.nl/


REFERENTIES: 1. Results from a 22-investigator, multi-site study of Bausch + Lomb ULTRA™ contact lenses with MoistureSeal™ technology, on 327 current 
silicone hydrogel lens wearers. After 7 days of wear, subjects completed an online survey. Subjects rated performance across a range of attributes. Preference 
comparisons represent only those subjects expressing a preference. Ratio is based on the average across the silicone hydrogel lenses represented in the study. 

© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen. 
Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 12058

Break the Cycle of Discomfort
voor onovertroff en comfort en zicht de hele dag1

BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR

HET NIEUWE SUCCESNUMMER VAN BAUSCH+LOMB



OP DE OPTI IN MÜNCHEN WERD HET NIEUWE MERK NEUBAU 

GELANCEERD. EEN COLLECTIE UIT DE KOKER VAN SILHOUETTE 

MAAR GEEN SUB-COLLECTIE VAN HET MERK. NEUBAU STAAT 

VOLLEDIG OP ZICHZELF, SPREEKT EEN ANDERE DOELGROEP 

AAN EN IS OPGEZET OM EEN COMPLEET NIEUW MERK TE 

WORDEN. DE WERELDWIJDE LANCERING VAN HET NIEUWE 

BRILLENMERK STAAT GEPLAND IN JUNI 2016.

wijken van veel wereldsteden: dat zijn de typische kenmerken van Neubau, het zevende 
district van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het is een vruchtbare voedingsbodem 
voor vernieuwende ideeën en blijvende trends, van mode tot muziek en moderne kunst 
in allerlei genres.

WENEN
Neubau is voortdurend in beweging. Galerieën, studio’s, cafés, conceptstores, hipsterbars, 
winkeltjes van veelbelovende ontwerpers ... Je vindt het er allemaal. De geest van vernieu-
wing, de rijkdom van ideeën en creatieve veelzijdigheid zijn hier alom vertegenwoordigd. 
Deze wijk in Wenen is een mooi voorbeeld van al die opwindende, snel evoluerende crea-
tieve stadswijken overal ter wereld die dezelfde aantrekkingskracht uitoefenen. Die levensvi-
sie inspireerde de naam van een nieuw brillenmerk: Neubau eyewear.

De wereldwijde lancering van de brillencollectie volgt in juni 2016: twaalf modellen in elk zes 
kleuren. De eerste Neubau zonnebrillencollectie zal volgen in oktober 2016.

STEDELIJKE LEVENSTIJL
Neubau eyewear koppelt een stedelijke levensstijl 
en vernieuwend design aan jarenlange vakken-
nis en ervaring. Op kwaliteitsvlak geniet het merk 
de steun van een toonaangevende Oostenrijkse 
fabrikant: Silhouette International Schmied AG. 
Dat bedrijf staat sinds jaar en dag bekend om zijn 
eenvoudige elegantie, hoogwaardige materialen 
en topkwaliteit. CEO Daniel Rogger is blij dat zijn 
onderneming met deze nieuwe brillenlijn een enthou-
siast nieuw publiek kan aanboren. Een product dat 
zijn kracht haalt uit meer dan het moderne design 
alleen. “Het originele merk Neubau eyewear is de ide-
ale aanvulling op de merkenportfolio van ons bedrijf. 
Hoogwaardige brillen gemaakt in Oostenrijk, die perfect 
voldoen aan de eisen van kritische klanten.”

MODERN STADSPUBLIEK
Zoals het een groot bedrijf als Silhouette betaamt, koppelt het de zoektocht naar een uniek design bij 
Neubau eyewear aan een hoogwaardige productie. Het resultaat: een lichte en comfortabele bril die je 
de hele dag door kunt dragen. Een bril op maat van een modern stadspubliek, want dat is nu eenmaal de 
inspiratie achter het merk.

Daniel Liktor, verantwoordelijk voor het merk en de lancering van Neubau eyewear, vat het mooi samen: 
“Op een oprecht aantrekkelijke manier weerspiegelt Neubau eyewear de huidige tijdsgeest in de brillen-
mode. Dit merk ademt het jonge, creatieve en moderne Wenen uit. Je kunt het gerust beschouwen als een 
eerbetoon aan alle trendy stadswijken en de mensen die er wonen en leven.”

Voor aanvullende informatie: Neubau, T+32 (0) 3 248 24 50, www.neubau-eyewear.com

MODERN DESIGN ONTMOET 

    STEDELIJKE LEVENSSTIJL: 

De redactie van De Opticien bezocht Neubau tijdens Opti in 
Munchen en sprak daar met Sandra van Renterghem van Silhouette 

en Daniel Liktor – verantwoordelijke voor het nieuwe merk.  

Individualiteit, creativiteit en een inspirerende stedelijke sfeer zoals 
je die opsnuift in de bruisende, trendy

N I E U W  M E R K
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 Neubau 
eyewear

http://www.neubau-eyewear.com/


11 Basis Curves

7 Diameters

241 Sferische Sterktes

30 Cilinders

180 Asrichtingen

8 Addities

Silicone Hydrogel

Hydrogel 

mark'ennovy betekent
KEUZE
mark'ennovy heeft een ongeëvenaarde combinatie aan parameters, geometrieën en
gepatenteerde zachte materialen die voor vrijwel iedere klant een oplossing bieden.
Elke contactlens wordt individueel vormgegeven en speciaal ontworpen voor de ogen van 
uw klant. Wij hebben contactlenzen die u bij zo goed als iedereen aan kunt passen, 
ongeacht de oogvorm, grootte of de unieke kenmerken van ieder oog. 
Elke klant, elke keer, zelfs voor alle torische presbyopie klanten.

Ontdek hoeveel klanten kunnen profiteren van mark'ennovy contactlenzen

Bel gratis naar: 0800 023 2029 (NL)
       0800 799 18  (BE)

Email: klantenservice@markennovy.com
Web: www.markennovy.com

Inspire your eyes

mailto:klantenservice@markennovy.com
http://www.markennovy.com/


   BLACKFIN: 
 DESIGN, INNOVATIE,  
     MAAR OOK STIJL EN GLAMOUR

DE ZOMER/LENTE COLLECTIE VAN HET 100% ITALIAANSE EYEWEAR MERK BLACKFIN NEEMT NAAR EIGEN ZEGGEN EEN NIEUWE STAP IN HET 

UNIVERSUM VAN DESIGN, MET ONTWERPEN DIE EEN SLIMME MIX ZIJN VAN TECHNOLOGIE EN MODE. NIEUWE RETRO ZONNEBRILLEN ZIJN BIJ-

VOORBEELD TOEGEVOEGD AAN DE MONTUREN EN DE KLASSIEKE ‘AVIATOR’ EN ‘PANTO’ VORMEN ZIJN DOOR BLACKFIN’S HEAD OF DESIGN 

CORRADO ROSSON AANGEPAST AAN DE FILOSOFIE VAN BLACKFIN: CLEAN, LICHTGEWICHT EN BETA TITANIUM BRILLEN MET OPVALLENDE 

KLEURCONTRASTEN, INCLUSIEF TOPKWALITEIT LENZEN. 

WESTON BF760
Een goed voorbeeld is het model Weston BF760, eveneens één van de sterren uit de 
nieuwe 2016 reclamecampagne van Blackfin. Het ontwerp heeft een dubbele brug, 
slanke veren, platte, ronde lenzen en een 80’s uitstraling alleen dan met een moder-
ne toets. De drie kleurenopties spelen met het contrast tussen mat en hoogglans 
materialen: een matte donkergrijs/geel titanium montuur met gouden gespiegelde 
lenzen, een mat donkergrijs/lichtgroen frame met hemelsblauw gespiegelde lenzen 
en een donkerbruin/geborsteld titanium frame met bruin afgestudeerd-tint lenzen.

BRUNSWICK BF761
Geïnspireerd door de ‘aviator’ vorm is het model Brunswick BF761. Dit model is 
een lichtgewicht en weet een schat aan stijl te vereenzelvigen is een ontwerp van 
iets meer dan 3 gram. De iconische vorm met druppelvormige lenzen roept herin-
neringen op aan de stijl die meer dan een decennium geleden regeerde; nu te zien 

in gesatineerd goud met gouden gespiegelde lenzen, matzwart met hemelsblauwe 
gespiegelde lenzen en mat bruin met bruin afgestudeerd-tint lenzen.

De collectie bevat ook de winnende stijlen uit de afgelopen seizoenen, herzien 
in een nieuws jasje, zoals Waterhouse BF743 en Key West BF728, twee panto-
vormige frames die volgens Blackfin het perfecte huwelijk vormen tussen vintage 
lijnen en state-of-the-art inhoud.

Alle Blackfin-modellen zijn gemaakt van titanium en beta-titanium en hebben alle-
maal zwaardvis veertips. Een systeem dat gepatenteerd is door het bedrijf zelf. Ook 
kunnen de veren in drie eenvoudige stappen worden ingekort. 

Voor aanvullende informatie: 
Speets Brillen, Tel. +31 (0)35 6833815, www.blackfin.eu

C O L L E C T I E N I E U W S
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FLHO   T +31(0)416 272 038   contact@flho.nl   www.flho.nl

mailto:contact@flho.nl
http://www.flho.nl/


B E D R I J F S N I E U W S

EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN CARVEN EYEWEAR

OVER CARVEN
Carven is opgericht in 1945 door Carmen de Tomasso en is een wereldwijd 
bekend high-end fashion merk. De oprichtster is slechts 1,55 meter groot en 
kreeg daardoor telkens van haar moeder te horen dat ze nooit elegantie zou kun-
nen uitstralen. Als reactie hierop besloot Carmen om een eigen haute-couturelijn 
te starten voor kleinere dames. Ze werd hierbij ondersteund door haar tante Josy 
Boyriven. Een combinatie van beide namen werd de merknaam van de kleding-
collectie: Car(men)-(Boyri)Ven. Later ontwierpen ze ook ready-to-wear kleding, 
wat zorgde voor meer bekendheid bij het publiek.

CARVEN EYEWEAR
Sinds kort heeft Carven ook een brillenlijn toegevoegd aan het assortiment. 
Tijdens de SILMO-beurs in september 2015 is Carven Eyewear officieel gelan-
ceerd. Het uitbrengen van de eerst brillenlijn heeft in Nederland plaatsgevonden 
op de Centrop Sales 2016. Deze collectie bestaat uit 22 correctiemonturen en 15 
zonnebrillen, die allemaal in minimaal vier kleuren verkrijgbaar zijn. 

AVA BRILLEN
AVA is een familiebedrijf dat ruim 34 jaar heeft gewerkt aan een klantenkring 
van uitsluitend zelfstandige opticiens die dezelfde kijk hebben op kwaliteit. AVA 
Brillen is een voorraadhoudende totaalleverancier met zowel brede als diepe col-
lecties die elkaar vooral versterken. De series zijn naast klassiek ook modern en 
vormen een balans tussen eigen productielijnen en exclusief importeurschap. 

Meer informatie:

AVA Brillen
Tel. +31 (0)41 1624444
info@avabrillen.nl
www.avabrillen.nl

NAAST EEN KLEDING-, TASSEN- EN PARFUMLIJN KAN HET WERELD-

WIJD BEKENDE HIGH-END FASHION MERK CARVEN NU OOK EEN 

BRILLENLIJN TOEVOEGEN AAN HET ASSORTIMENT. IN SEPTEMBER 

2015 WERD CARVEN EYEWEAR GELANCEERD EN BEGIN DIT JAAR 

VOND DE INTRODUCTIE VAN DE EERSTE COLLECTIE PLAATS OP 

CENTROP SALES. VANAF 2016 IS AVA BRILLEN EXCLUSIEF IMPORTEUR 

VAN DE BRILLENLIJN IN NEDERLAND EN BELGIË.

AVA BRILLEN
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K O R T  N I E U W S

ONTDEK DE WERELD VAN MYPROCORNEA

LET’S GET TO WORK WITH MYPROCORNEA! VIA DIT NIEUWE WEB-

BASED PROGRAMMA VAN PROCORNEA KUNT U EENVOUDIG MET 

DE MODERNSTE TECHNOLOGIE UW CLIËNTEN VOORZIEN VAN EEN 

AANMETING, AANPASSINGEN DOORVOEREN EN UW ASSORTI-

MENT AAN LENZEN EN VLOEISTOFFEN BEHEREN. 

Naast deze essentiële functies biedt het programma interactieve features 
als direct bestellen, het volgen van uw orderstatus, een chatfunctie met 
Procornea’s helpdesk en het samenstellen van uw persoonlijke lensboek. 

What’s in it for you? 
• Modern webbased programma MyProcornea met unieke features
• Tools voor de aanmeting van DreamLite & DreamLite Zoom
• Volledig DreamLite nachtlenzen salespakket
• Seminars van Procornea

Aan de slag met MyProcornea en DreamLite? Neem contact op met Procornea 
via info@procornea.nl of +31 (0)313 677 677.

Dankzij de hippe kleuren, de flexibiliteit en het vederlichte gevoel is de Twist 
Collectie van Polaroid de perfecte match tussen cool en praktisch. Deze zon-
nebrillen combineren comfort met kracht en flexibiliteit. De Twist Collectie 

WAT ALS WE HET COOLE MET HET FUNCTIONELE 

ZOUDEN SAMENVOEGEN?

POLAROID EYEWEAR ONTHULT MET TROTS DE NIEUWE LENTE/

ZOMER 2016 TWIST COLLECTIE. DE NIEUWE RUBBEREN ZONNEBRIL-

LEN DIE BUIGEN, MAAR NIET BREKEN.

kan dan ook altijd en overal gedragen worden: 
op het strand, in de stad, in de bergen of tijdens 
het sporten. 

Polaroid’s Twist zonnebril laat kleuren waarne-
men zoals kleuren bedoeld zijn en voorkomt 
schittering dankzij de exclusieve UltraSight™ 
gepolariseerde Polaroid lenzen. Alle Polaroid-
zonnebrillen zijn voorzien van deze UltraSight™ 
gepolariseerde lenzen om een perfect zicht 
zonder enige vervorming, met glasheldere con-
trasten en een reductie van oogvermoeidheid en 
de maximale bescherming tegen UV-stralen te 
garanderen.

De nieuwe modellen zijn beschikbaar in trendy 
nuances van blauw, groen, oranje, fuchsia, grijs 
en zwart. Bovendien is de collectie beschikbaar 
voor zowel volwassenen als kids.

Voor aanvullende informatie: 

Safilo, 
Tel. +32 2 704 99 48
www.safilo.com  

mailto:info@procornea.nl
http://www.safilo.com/
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I N H O U D

Speets Brillen BV

Tel. 035 6833 815

www.speetsbrillen.nl

http://www.speetsbrillen.nl/


O P T I  M Ü N C H E N 

    MAAKT

IN JANUARI VOND DE EERSTE OPTIEKBEURS VAN HET JAAR 

PLAATS. EEN DRUK BEZOCHTE BEURS WAAR ONDER ANDE-

RE MENRAD GROOT UITPAKTE MET EEN INDRUKWEKKENDE 

STAND OM ITALIA INDEPENDENT, I-I EN ADIDAS ORIGINALS 

TE PRESENTEREN. OOK BIJ SILHOUETTE WAS ER NIEUWS, 

DAAR WERD HET NIEUWE MERK NEUBAU EYEWEAR GELAN-

CEERD (ZIE PAGINA 25). NAAST HET BRILLENGEWELD WAS ER 

’S AVONDS TIJD VOOR EEN FEESTJE TIJDENS HET HOLLAND 

OPTICAL HOUSE IN HET CENTRUM VAN MÜNCHEN. EEN 

LEUK IDEE VAN ANDRÉ WINTERINK VAN CAZAL. SAMEN 

MET RON BOUWMANS VAN BOBO’S EYEWEAR EN DE SUP-

PORT VAN VERSCHILLENDE NEDERLANDSE OPTIEKLEVERAN-

CIERS WERD EEN FIJN FEESTJE NEERGEZET IN EEN GEMOE-

DELIJK ZAALTJE MET BIER, WIJN, LEKKERE DUITSE HAPJES EN 

APFELSTRUDEL. EEN TOP AVOND NA EEN DAGJE BEURS!
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Lunor bestaat 25 jaar!
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 Opti München
INTERNATIONAAL KARAKTER WAAR
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I N H O U D

Het Holland Optical House

Martine van Etnia Barcelona

Johann Von GoisernLucas de Staël



C O L U M N

“Als je precies hetzelfde verkoopt als je concurrent, dan is alleen de prijs 
onderscheidend. Dan kun je alleen winnen als je goedkoper bent”. Deze  
quote van trendwatcher Adjied Bakas lijkt misschien voor elke ondernemer 
een “open deur”. De ondernemer zal aangeven dat hij onderscheidend is 
in zijn product en zijn dienstverlening en dat zijn hogere prijs dus gerecht-
vaardigd is. De grote vraag is of de consument dat ook zo ervaart. Binnen 
de optiek worden naast de bekende ketens in rap tempo nieuwe goedkope 
verkoopformules gelanceerd. Een bril op sterkte voor € 6,95 is in Amsterdam 
al verkrijgbaar. En het zijn nog leuke brilletjes ook! Verkocht in een hippe 
winkel. En de communicatie? Die is dik voor mekaar.

Ondanks de lage winstmarges per product besteden deze formules, net als de 
ketenbedrijven, veel geld aan marketing en communicatie. Als je lage bruto 
winstmarges hebt moeten er veel producten worden verkocht, dus wil je veel 
klanten trekken. En juist daar laten veel zelfstandige retailers het afweten. 
Marketing en communicatie worden nog steeds gezien als een kostenpost. 
Bijna als een noodzakelijk kwaad, terwijl retail deskundigen het er over eens 
zijn: marketing en communicatie zijn een investering die noodzakelijk is om 
nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden.

Multimediaal communiceren, segmenteren van je doelgroepen, en persoonlijk 
contact zijn slechts enkele van de mogelijkheden die retailers moeten benut-
ten. Mogelijkheden zijn er voldoende. Je hoeft het niet meer allemaal zelf te 
doen of naar dure reclamebureaus te stappen. Je eigen klantendatabase is het 
uitgangspunt voor succesvol communiceren met de verschillenden doelgroe-
pen. Tevens vormt de informatie afkomstig uit je database het uitgangspunt 
voor het werven van “look-a-likes” via gerichte wervingscampagnes. 

Een veel gemaakte fout bij ondernemers is dat ze wel meer communiceren 
maar zich daarbij uitsluitend richten op digitale media zoals email, facebook 
en ander sociale media. Ze doen dat  omdat deze vorm van communiceren 
goedkoop of zelfs gratis is. En ja, het is zeker succesvol als je het op de juiste 
manier en op het juiste moment aanpakt, maar er kleven wel (omzet) nade-
len aan als je andere vormen van communicatie laat vallen. Zo sprak ik kort 
geleden nog met een opticien die verbaasd aan mij vroeg “zijn er nog opti-
ciens dan die kaarten per post sturen?” Zijn  opmerking was gebaseerd op de 
veronderstelling dat dit wel heel ouderwets is gezien de beschikbare digitale 
communicatie mogelijkheden

Zijn vraag verwonderde mij. Blijkbaar zijn wij er met Jill Marketing onvol-
doende in geslaagd om opticiens te laten zien wat het effect van DM is. Maar 
ook wat de mogelijkheden zijn. Wat te denken van een oproep voor een 
oogmeting waarbij de uiting wordt aangepast aan de leeftijd, man/vrouw en/
of inkomen van een klant. Of er wel of geen kinderen thuiswonend zijn etc. 
Iedere klant krijgt zijn eigen uiting!

De betreffende ondernemer ziet iets belangrijk over het hoofd. Met alleen 
digitale media bereik je niet de gehele doelgroep. Samen met hem analy-
seerde ik een e-mail actie. Het gestelde criteria voor de betreffende actie 
genereerde in totaal 2100 klanten uit zijn database. Van deze klanten heeft 
slechts 61% een emailadres achtergelaten. Gezien er is gekozen om de actie 
alleen via e-mail te communiceren ontving de overige 39 % geen boodschap. 

Vervolgens konden we meten dat van de verzonden e-mails er 27% niet 
geopend werd. Resultaat: van de 2100 klanten ziet slechts een klein aantal de 
aanbieding / uiting. Had de opticien in dit geval gekozen om aan de overige 
39% een DM kaart te versturen, zouden 2100 klanten de boodschap hebben 
ontvangen. Daarbij komt dat de kans groot is dat huisgenoten de DM kaart 
zien en dus het bereik vergroot wordt. Weeg je mee dat een DM kaart een 
bewezen hogere conversie naar verkoop kent, dan heeft besparen op DM 
kosten een negatief effect op je omzet. Vanuit Jill rekenen we dit voor en 
meten achteraf.

De mogelijkheden om persoonlijk te communiceren moeten niet worden 
onderschat. Zoals Professor Betteke van Ruler zegt: “Persoonlijk contact is het 
nieuwe goud in communicatie en dus in zakendoen” In de winkel zijn opti-
ciens daar goed in. Aandacht voor de consument met een persoonlijke Touch. 
Doe dat ook in je communicatie naar buiten zodat nieuwe klanten naar je toe 
willen komen en bestaande klanten graag Klant blijven (met een hoofdletter !)

Besteed veel aandacht aan je marketing en communicatie. Het is het uithang-
bord van je winkel. Heb je geen tijd, besteed het dan uit. Het levert altijd 
geld op!

RON TIMMERMANS IS DIRECTEUR VAN DE HEALTH AND VISION GROUP. DEZE GROEP BESTAAT UIT DIVERSE  INNOVATIEVE BEDRIJVEN. 

BINNEN DE OPTIEKMARKT ZIJN EYEFACTORY, HEALTH AND VISION INTERNATIONAL EN JILL MARKETING GROUP DE BEKENDSTE BEDRIJVEN. IN 

ZIJN COLUMN IN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN GEEFT RON ZIJN VISIE OP DE RAZENDSNELLE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MAR-

KETING, INTERNET EN NIEUWE DIGITALE CONCEPTEN. MET RUIM 25 JAAR ERVARING IN DE NEDERLANDSE, BELGISCHE EN DUITSE OPTIEK-

MARKT, VOORAL OP HET GEBIED VAN AUTOMATISERING, DATA EN CONSUMENTBINDING KAN HIJ VANUIT HET HEDEN EN VERLEDEN EEN 

GOEDE BLIK OP DE TOEKOMST WERPEN.

Ron Timmermans

MKB onderschat kracht van communicatie
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Presteren op hoog niveau

High curved 
sportglazen 
van HOYA



Willen uw klanten tijdens het sporten maximaal presteren, dan 
dragen HOYA sportglazen hieraan bij. Nulux Sportive (enkelvoudig) 
en Hoyalux Sportive (multifocaal) voldoen namelijk aan alle eisen 
die sporters stellen.

Gemaakt 
voor betere 
prestaties

Leveringsbereik sterktebereik cilinder diameter basiscurve additie zonelengte

+4.00 t/m -4.00 dpt. max. 4.00 75 / 95 6.00 en 8.00 - -

+4.00 t/m -4.00 dpt. max. 4.00 75 / 95 6.00 en 8.00 0.75 t/m 2.50 14 mm

Kenmerken
• Hoge basiscurves (6/8) die kunnen worden 

afgestemd op de kromming van het montuur. 

• FreeForm achterzijde, geoptimaliseerd voor de individuele 

draagpositie van het montuur.

• Gecalculeerd en geproduceerd met behulp van HOYA’s 

unieke technologie voor prismacompensatie.

• Optimalisering binoculaire prestaties dankzij HOYA’s 

Binocular Eye Model.

• breed gezichtsveld dankzij uitstekende optische prestaties bij hogere curves

• bescherming tegen de wind bij snelle bewegingen

• bescherming tegen stof

• bescherming tegen schittering

• perfect zicht in alle weersomstandigheden dankzij contrastverhogende tinten

Materialen Coatings

INSIDE



Refractie sferisch cilinder cilinder
as

prisma en basis
indien aanwezig

additie additie
meetmethode

leesafstand

• • • • - - -

• • • • • • •

Draagparameters monoculaire
PD

monoculaire
pupilhoogte

montuur-
hoornvliesafstand

montuur-
inclinatiehoek

montuur-
doorbuiging

• • • - •

• • • • •

Bestellen/inslijpen
HOYA biedt met Full Service een complete oplossing voor het monteren

van glazen in de monturen. U dient bij uw bestelling gebruik te maken

van het Sportive bestelformulier en dit samen met het montuur naar

HOYA te zenden.

Nulux en Hoyalux Sportive TrueForm worden geoptimaliseerd voor de 

draagpositie. Om die reden is voor de bestelling een volledige reeks 

draagparameters nodig. HOYA’s centreersysteem visuReal Tower en Portable 

verstrekken hiervoor nauwkeurig en eenvoudig de benodigde gegevens. 

De referentiesterkte op het glaszakje geeft het verschil aan tussen de bestelde sterkte en de sterkte die u meet met de lensmeter en die geoptimaliseerd is voor de 
draagpositie (zie glasboek info-katern).

Aanpassen en 
bestellen

R
L

Type:

 Nulux Sportive

 Hoyalux Sportive

Blank:

 Geen kleur

Materiaal:

 Eyas 1.60

 PNX 1.53

 CR39 1.50

Coating:

 Hard Hi-Vision LongLife

 Hard Hi-Vision Aqua

 Hard Hi-Vision Inside Mirror

 Hard Hi-Vision Inside

 Hard

Color Uni:

 Maroon  50/  75/  85

 Granite  50/  75/  85

 Groen 50

 Pilot Green 75

 Pilot G15 85

Color Contrast:
(niet icm Mirror)

 Yellow

 Orange

 Green

 Copper

 Purple

 Brown

Mirror:
(icm Color Uni)

 Blue

 Silver

 Gold

Sferisch: Cilinder: As: Additie: Prisma: Basis:

2

3

4

5

6 7

Brilvoorschrift:

Meetgegevens:
Van midden pupil tot  
diepste punt vormschijf:

EP rechts  :     mm    

EP links     :     mm  

Montuur-
hoornvliesafstand:

MHVA rechts :     mm

MHVA links    :     mm

METS (Minimum Edge Thickness System):

Full Service (montuur + formulier naar HOYA sturen): Extra:

Monoculaire PD:

PD rechts  :     mm

PD links     :    mm

Merk Model Maat

Montuur-
inclinatiehoek:

MIH*     :          0

Basiscurve:         6D          8D

* Alleen Hoyalux Sportive 

Montuurdoor-
buiging:

MDB        :               0

1

HOYA Lens Nederland B.V.
Amsterdamseweg 27 - 1422 AC Uithoorn

Tel. +31 (0)297 514 222 - Fax +31 (0)297 514 204

www.hoya.nl - customerservice@hoya.nl

Klantnummer:

Naam:

Datum:

Referentie:

Stuur ons svp een nieuw blok bestelformulieren.

Bestelformulier

 

Gemeten leesafstand (cm):               cm

(tussen 25-55 cm)

 Phoropter

 Pasbril:

55 50 45 40 35 30 25

  Additieglas voor 
        vertecorrectieglas

  Additieglas achter
      vertecorrectieglas

Totaal sterkte  

        nabij

Bepaling additiewaarde:

A

B

C

Vul de data  in en trek met een fineliner een lijn rond de vormschijf:

A Schijfhoogte: ____ mm

B Schijfbreedte: ____ mm  

C Neusbreedte: ____ mm

 Minimale randdikte: ____ mm

Montuur:

SPORTIVE
BASISCURVE 6/8

 Glasbril

 Vorm/demo glas aanwezig

 Anders:

 Montuurkoker aanwezig

 Nylor  Kunststof  Metaal  Anders

mailto:customerservice@hoya.nl
http://www.hoya.nl/


HOYA Lens Nederland B.V.
Postbus 535 - 1420 CA Uithoorn

Telefoon 0297-514314 - Fax 0297-514203

www.hoyanet.nl

MIRROR (icm Color Uni)

Blue Gold Silver

COLOR UNI 

Granite 85

Maroon 50 Maroon 75

Granite 50 Granite 75

Maroon 85

Groen 50 Pilot Green 75 Pilot G15 85

Orange GreenYellow

PurpleCopper Brown

COLOR CONTRAST (geen Mirror)

HOYA-sportglazen kunnen worden geleverd met diverse nieuwe

contrastverhogende tinten. Deze extra’s vormen een aanvulling 

op de al bestaande en tintvarianten van HOYA. 

Hiermee wordt functionaliteit gekoppeld aan een modieuze uitstraling, 

ook wanneer de lichtomstandigheden verre van optimaal zijn.

• contrastrijk zicht in alle weersomstandigheden

• geschikt voor de meest uiteenlopende activiteiten en sporten

• ruime keuze voor modebewuste klanten

Yellow

Orange

Green

Copper

Purple

Brown

filter-

categorie

0

1

2

2

2

3

weer

lichtdoor-

laatbaarheid

85%

57%

37%

35%

22%

15%

verkeer

overdag

verkeer

‘s nachts

-

-

-

-

-

http://www.hoyanet.nl/


Te l . :  0162 40 40 70 
info @ ode-f rames.n l
w w w.gavebr i l len.n l
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C O L L E C T I E N I E U W S

De Miru-familie groeit!

Neem voor meer informatie contact op met NKL Contactlenzen.
Postbus 47 • 7800 AA Emmen • 0591 - 610 640 • www.nkl.nl
* beschikbaar oktober 2016

Onze bewezen comfortabele en hoog kwalitatieve maandlenzen ook in een  
torische en multifocale* uitvoering beschikbaar.

http://www.nkl.nl/
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C O L L E C T I E N I E U W S

De nieuwe optische brillen zijn verkrijgbaar in een eindeloze kleurvari-
atie. Basale kleuren werken goed samen met het zijdeachtige en ver-
schoten effect in monochrome kleuren. Het scala loopt van lichtblauwe 
en saliegroene pastelkleuren tot rood en zwart. Ook zijn er contraste-
rende tweekleurige effecten zoals bordeauxrood en oker of ton sur ton.

D-FRAME
De ‘One Liner’-brillen hebben een D-frame dat bestaat uit een enkele 
lijn die van veer tot veer vloeiend doorloopt en boven de glazen ‘over 
zichzelf heen’ loopt en dus dikker is. De bijzondere 3D-vorm van het 
montuur is het eindproduct van veel onderzoek. Het resultaat mag er 
zijn: in de brillen worden design en stijl optimaal gecombineerd. Dit 
maakt ze perfect geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in esthe-
tica, een mooi ontwerp en comfort. De zeven nieuwe modellen zijn 
een aanvulling op het bestaande gamma van veertien zonnebrillen en 
elf optische modellen.

B-FRAME
De bestaande collectie brillen met een B-frame omvat vijf zonnebrillen. 
Hier voegt pq eyewear nu vier optische modellen aan toe. Deze ‘Two 
Liner’-monturen bestaan, zoals verwacht, uit twee lijnen die samen het 
montuur vormen. De twee gedeelten kunnen in contrasterende kleuren 
of uni geleverd worden. Ze worden geleverd met een clip-systeem, 
maar zonder scharnieren, pinnetjes of neuspads. De brillen voor haar 
volgen de trend van de zonnebrillen uit de jaren ’60-trend oversized en 
cat-eye monturen. Voor hem zijn er rechthoekigere of vierkantere vor-
men. Ten slotte is er een ovaal gevormd unisex-model.

DURAFORM
De vijftien nieuwe ‘lijnen’ zijn, net zoals bij de andere brillen van pq 
eyewear, gemaakt van het high-tech materiaal ‘Duraform PA’. Hierdoor 
krijgen de veren net zoveel flexibiliteit als een wervelkolom en is een 
natuurlijk aanvoelende gewricht-achtige beweging mogelijk. Hierdoor 
kunnen de brillen gemaakt worden zonder scharnieren en pinnetjes, 
wat de betrouwbaarheid van de brillen ten goede komt. Immers: wat er 
niet in zit, kan ook niet kapot gaan. Bovendien gaf deze technologie de 
mogelijkheid voor een bijzonder montuur zoals bij de D-frame brillen.

Fashion Optics is aanwezig op Niche van 21 en 22 mei aanstaande.

Meer informatie: Fashion Optics 
Tel. +31 (0)13 7853340, www.fashionoptics.nl

PQ EYEWEAR BY RON ARAD PRESENTEERT EEN NIEUW ELFTAL. EEN ELFTAL BRILLEN, 

WELTEVERSTAAN. DE ‘OPSTELLING’ BESTAAT UIT ZEVEN BRILLEN MET EEN KLASSIEK D-FRAME 

(ONE LINER) EN VIER NIEUWE VORMEN VOOR DE B-FRAME TWO LINER-COLLECTIE. 

een nieuw elftal brillen 
PQ INTRODUCEERT 

http://www.fashionoptics.nl/
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I N T E R V I E W

WAT IS HET BELANG VAN EEN PRIVATE LABEL?
Oscar Klinckenberg: “Ik denk dat vandaag de dag een Optitrade-deelnemer 
niet meer zonder private label kan als weerwoord op de ketens. Ten eerste 
heeft Optiview een duidelijk prijsvoordeel, maar nog belangrijker vind ik dat 
we loyaliteit en klantenbinding creëren. Loyaliteit is bij contactlenzen erg 
belangrijk - zeker ten opzichte van het internet. Dat is één van de belangrijkste 
redenen waarom Optiview het laatste jaar een flinke groei heeft laten zien. Op 
dit moment maken zo’n vierhonderd opticiens gebruik van Optiview. Dat zijn er 
vijftig meer dan vorig jaar. Dit zijn serieuze aantallen en dat maakt onze positie 
als private-label sterker. Sterker voor zowel de deelnemer als de positie die het 
merk inneemt ten opzichte van de concurrentie.” 

Pim Föster: “Vorig jaar hebben we - zoals bekend - de naam en de verpakking 
van Optiview vernieuwd. In de praktijk is dit een uitstekende zet gebleken; het 
heeft het vertrouwen in Optiview alleen maar versterkt. We hebben de kwaliteit 
en uitstraling van het private-label verhoogd, zodat het beter aansloot bij de kwa-
liteit die de zelfstandige opticien biedt en uitstraalt. Als je naar de omzet kijkt, 
zijn we binnen de contactlenzen met zeventien procent gegroeid, met het glas 
en de vloeistoffen is de omzet gelijk gebleven.”

“Daarbij komt dat elf procent van de totale omzet van contactlenzen bij 
Optirtade wordt behaald met Optiview, terwijl wij altijd tien procent als doel 
hadden gesteld. Optiview gaat dus boven verwachting goed en zal de komende 
jaren blijven groeien. Optiview heeft een duidelijk plaats veroverd in het assor-
timent van de zelfstandige opticien.”

OPTIVIEW IS HET EXCLUSIEVE HUISMERK VOOR DE ZELFSTANDIGE OPTI-

CIEN. HET BIEDT EEN RUIM ASSORTIMENT CONTACTLENZEN, VLOEI-

STOFFEN EN GLAZEN AAN AFGESTEMD OP DE NIEUWSTE ONTWIKKE-

LINGEN IN DE MARKT. HET PRIVATE-LABEL VAN OPTITRADE LAAT DE LAAT-

STE JAREN EEN  GROEI ZIEN EN DAAROM SPREKEN WE PIM FÖSTER EN 

OSCAR KLINCKENBERG OVER HET BELANG EN SUCCES VAN OPTIVIEW.

Private label Optiview 
LAAT KRACHTIGE GROEI ZIEN

Pim Föster

Oscar Klinckenberg 
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Oscar Klinckenberg: “Als je naar de algemene trend kijkt 
dan zie je dat huismerken het steeds beter doen: het kwali-
teitsverschil tussen huismerken en A-merken wordt dan ook 
kleiner en kleiner. Dat is de conclusie van onderzoekers van 
de TiasNimbas Business School en onderzoeksbureau Gfk. 
Het marktaandeel van huismerken steeg in de periode 2003-
2012 van 29 procent naar 45 procent. Het onderzoek beves-
tigt daarmee een trend die al langer gaande is. Ondernemers 
durven nu met een huismerk naar buiten te treden en garant 
te staan voor de kwaliteit. Dit gebeurt in allerlei branches, 
van kleding tot food. Dit is het moment om daar ook als 
zelfstandige opticien op in te spelen!”

KAN JE IETS VERTELLEN OVER HET AANBOD BIN-
NEN OPTIVIEW?
“We hebben het pallet aan contactlenzen en vloeistoffen de 
afgelopen jaren alleen maar vergroot, waardoor de opticien 
zijn eigen keuze kan maken wat betreft zijn Optiview-
assortiment. Aangepast aan de contactlensleverancier waar-
mee de opticien nauw samenwerkt. We dwingen de deel-
nemer nergens toe, iedereen heeft zijn eigen voorkeur en 
kan zijn eigen keuzes maken binnen het assortiment van 
Optiview. We werken samen met de drie grootste contact-
lensleveranciers en zorgen ervoor dat nieuwe producten 
snel binnen Optiview beschikbaar zijn.” 

HOE KIJKEN JULLIE AAN TEGEN OPTIVIEW EN HET INTERNET?
“Als je naar internet gaat zal je geen Optiview tegenkomen, behalve via de 
webshop van de zelfstandige opticien. Wij staan de deelnemers uiteraard toe om 
via de eigen webshop hun eigen private-label te verkopen Dit zien wij als een 
verkooptool die de zelfstandige opticien alleen maar helpt in zijn verkoop en de 
loyaliteit niet in de weg staat. In tegendeel zelfs.”

HELPEN JULLIE OOK BIJ DE (DOOR)VERKOOP VAN OPTIVIEW?
“Ja, we hebben een aantal marketing- en communicatieactiviteiten waarmee we 
de zelfstandige opticien ondersteunen. Dit zijn campagnes voor het glas en de 
contactlenzen, zodat je het merk kan laten leven in de winkel. Het moet name-
lijk niet alleen een merk zijn dat bekend is bij de specialist, ook naar de consu-
ment toe kan je je merk uitdragen alsof het je eigen merk is. Uiteraard zijn de 
marketingmaterialen aan te passen met de eigen logo’s en prijsstellingen. Naast 
deze campagnes hebben wij ook een compleet lenzenplan klaargemaakt dat 
ook door de verschillende WAP-pakketten wordt ondersteund.” 

HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST VAN OPTIVIEW?
“We bieden na vijf jaar continuïteit met Optiview. Het assortiment en de kwali-
teit staat als een huis en dat zal in de toekomst zo blijven. Uiteraard blijven we 
inspelen op noviteiten die die worden geïntroduceerd op de markt. In de dag- en 
nachtlenzen zien we bijvoorbeeld interessante ontwikkelingen die goed zouden 
passen bij Optiview.”

Pim Föster: “We zijn nu een panel aan het oprichten met een stuk of acht voor-
aanstaande contactlensspecialisten die samen met ons kijken welke producten 
geschikt zijn om zich onder Optiview te scharen en waar we moeten uitbreiden. 
De producten moeten bij de zelfstandige horen en een duidelijk prijsniveau heb-
ben. Daar gaan we met het panel uitgebreid naar kijken.”

“Uiteraard spelen we ook in op de toenemende combiwinkels audicien/opticien. 
Naast Optiview voor de zelfstandige opticien bieden wij ook het private-label 
Optihear aan, speciaal voor de zelfstandige audicien. Ook hierin zullen wij ons 
blijven ontwikkelen.”

Voor aanvullende informatie: 

Optitrade Retailgroep
Tel+31 (0)30 634 31 32, 
www.optitrade.nl 

Een private label
STAAT GARANT 

VOOR LOYALITEIT 

EN KLANTENBINDING

http://www.optitrade.nl/
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G L A Z E N

DERTIG DAGEN MET TRANSITIONS
Bij Shamir kunnen ze het zich voorstellen dat consumenten soms 
twijfelen aan de meerwaarde of aan de snelheid van op- en ont-
kleuren van Transitions glazen. Veel gehoorde argumenten om 
niet voor Transitions te kiezen zijn ‘dan loop ik altijd met een 
zonnebril’ of ‘de glazen worden vast niet donker genoeg’. Om 
de drempel voor de aanschaf van een paar Transitions glazen zo 
laag mogelijk te maken biedt Shamir een tevredenheidsgarantie. 
Mocht de Transitions optie toch tegenvallen kunnen de glazen 
kosteloos omgeruild worden voor een glas in dezelfde uitvoering 
zonder Transitions en tijdens de promotie in april en mei wordt 
de Transitions meerprijs (uw inkoop) volledig gecrediteerd.

Natuurlijk zijn er niet alleen voordelen maar de huidige gene-
ratie van Transitions glazen biedt een ruime keuze kleuren en 
specifieke eigenschappen waardoor er voor vrijwel iedereen een 
geschikt Transitions glas te koop is. Als het niet voor de alledaag-
se bril is dan wel voor de zonnebril.

IDEALE COATING
Naast de grote variatie in Transitions opties heeft Shamir ook 
de perfecte ontspiegeling voor Transitions glazen; Glacier 
Achromatic UV. Uiteraard neemt Glacier Achromatic UV hin-
derlijke reflecties weg en de coating is extra kraswerend en glad 
waardoor glazen met Glacier Achromatic UV langer meegaan. 
Maar wat deze heldere coating uniek maakt is de nagenoeg 
kleurloze restreflectie waardoor het glas, als het opgekleurd is, 
een perfecte zonnebril uitstraling heeft. 

DUBBELZIJDIGE UV BESCHERMING
Glacier Achromatic UV biedt een uitgebreide bescherming tegen 
schadelijke UV straling. Aan de voorzijde van het glas worden 
UV stralen geblokkeerd en aan de achterzijde wordt het UV 
grotendeels door de coating en het glasmateriaal geabsorbeerd 
zodat het niet richting het oog geflecteerd wordt. Dat is uitge-
breide UV bescherming.

PROMOTIE
Om iedereen de combinatie van Transitions en Glacier 
Achromatic UV te laten ervaren is er gedurende april en mei 
geen meerprijs voor Glacier Achromatic UV bij alle Transitions 
glazen. Daarnaast kan uw klant Transitions vrijblijvend uitprobe-
ren gedurende de actieperiode want Shamir start met tevreden-
heidsgarantie  onder de noemer ‘30 dagen met Transitions’.  Voor 
deze promotie is ondersteunend materiaal beschikbaar, vraag 
ernaar bij uw Shamir accountmanager.
 
Voor aanvullende informatie: 

Shamir Nederland
Tel: +31 (0)320 218348
www.shamir.nl 

SHAMIR HAD AL HET MEEST UITGEBREIDE TRANSITIONS PROGRAMMA MET DRIVEWEAR, TRANSITIONS 

XTRACTIVE, TRANSITIONS PERFORMANCE SUNWEAR EN TRANSITIONS SIGNATURE EN NU IS DIE POSI-

TIE MET TRANSITIONS SIGNATURE GRAPHITE GREEN EN TRANSITIONS XTRACTIVE BRUIN VERSTEVIGD.

Nieuwe kleuren 
TRANSITIONS BIJ SHAMIR

http://www.shamir.nl/


BE SMART.
WEAR SUNGLASSES.
Het voorjaar staat voor de deur. Tijd om alles uit de kast te halen 
voor een waanzinnig zonnebrillenseizoen! Doet u met ons mee?

See better. Look perfect.



SLIMME TECHNOLOGIE
BETER ZICHT

Shamir Glacier Achromatic UV  
biedt betere krasbestendigheid,
makkelijk onderhoud, 
comfortabeler zicht, en uitgebreide
dubbelzijdige uv-bescherming.

Combineer de krachtige
technologie van de Glacier 
ACHROMATIC UV met de exclusieve V
gepatenteerde Chromea7™ technologie™

die u in de Transitions® Signature™ VII 
glazen kunt vinden. Zo biedt u uw klanten
een mooie meekleurende glasoplossing
di i h d kk ldie aangepast is op hun drukke leven.

Transitions en de werveling in het logo zijn geregistreerde merken. Adaptive lenses, Signature and Chromea7 zijn merken van Transitions Optical, Inc., gebruikt onder licentie 
van Transitions Optical Limited. © Transitions Optical, Inc.  De meekleurende eigenschappen worden beïnvloed door temperatuur, UV-licht en door glasmateriaal. 

MEER INFORMATIE VIA UW SHAMIR ACCOUNT MANAGER

SHAMIR 
GLACIER ACHROMATIC UV 
TRANSITIONS®  GLAZEN 

Precies wat klanten nodig hebben! 
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VANAF DECEMBER 2015 MAG REMKO BERKEL ZICH DE NIEUWE 

COUNTRY DIRECTOR VAN SPECSAVERS NEDERLAND NOEMEN. 

MET EEN AANZIENLIJKE DOSIS ERVARING IN DE OPTIEK- EN HOOR-

ZORGBRANCHE VOLGT HIJ JULIE PERKINS OP, DE DOCHTER VAN DE 

OPRICHTERS VAN DE SUCCESVOLLE INTERNATIONALE RETAILKETEN. 

EÉN VAN ZIJN AMBITIES IS OM DE MARKTPOSITIE VAN SPECSAVERS 

IN DE OPTIEK- EN HOORZORGBRANCHE VERDER TE VERSTEVIGEN 

DOOR FORS TE INVESTEREN IN NIEUWE WINKELS IN NEDERLAND. 

VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN SPRAK MET REMKO BERKEL OVER DE 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ORGANISATIE.

Nieuwe directeur SPECSAVERS INVESTEERT

         CIRCA 5 MILJOEN IN VERSTEVIGING MARKTPOSITIE

ONDANKS DE MOEILIJKE MARKTOMSTANDIGHEDEN BINNEN DE 
RETAILBRANCHE EN DE STERK CONCURRERENDE OPTIEK- EN HOOR-
ZORGBRANCHE, WIL SPECSAVERS AARDIG WAT NIEUWE WINKELS 
OPENEN. WAT IS HIER DE REDEN VOOR?
“Waar andere partijen in de branche en binnen de retail het moeilijk hebben 
gehad, heeft Specsavers Nederland de afgelopen jaren een duidelijke groei laten 
zien. Samen met het managementteam ga ik aan de slag om onze positie verder uit 
te bouwen door 30 nieuwe winkels te openen in de komende drie jaar. We reke-
nen er namelijk op dat de markt voor brillen en hoortoestellen voorlopig verder 
blijft groeien en zoeken de klanten op deze manier letterlijk dichter bij huis op. 
Wat nu vaak gebeurt, is dat Nederlanders kiezen voor de lokale opticien omdat er 
geen alternatief in hun woonplaats is waar men een kwalitatieve, modieuze bril 
kan kopen tegen een scherpe prijs. Om die reden ligt onze focus vooral op het 
openen van winkels waar nog geen Specsavers-filiaal aanwezig is. Dit alles doen 
we met het doel om kwalitatieve oog- en hoorzorg betaalbaar en toegankelijk te 
maken voor alle Nederlanders.”

IS DIT WEL EEN PASSENDE STRATEGIE IN HET HUIDIGE DIGITALE 
TIJDPERK?
“We volgen de ontwikkelingen op online gebied uiteraard op de voet, maar ik ben 
ervan overtuigd dat de optiekbranche niet zonder fysieke winkels kan. Er komen 
geregeld mensen in onze winkel die online een bril besteld hebben die niet goed 
past. Voor een kwalitatieve meting van ogen, advies over glazen en het aanpassen 
van brillen kunnen we mensen dan toch beter in de winkel helpen.”

DE KEERZIJDE VAN DE GROEI IS DAT ZORGKOSTEN TERUGGEDRON-
GEN MOETEN WORDEN OM DE GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND 
BETAALBAAR TE HOUDEN. HOE WORDT HIER REKENING MEE 
GEHOUDEN?
“Klopt, zeker met het oog op de vergrijzing lukt dit alleen als we efficiënter gaan 
werken. Dit is ook een belangrijke reden waarom de combinatie van opticiens en 

audiciens onderdeel is van ons businessmodel. Door de beschikbare winkelruimte 
te delen over twee commerciële activiteiten houden we onze overheadkosten laag 
en kunnen we een stuk voordeel doorgeven aan de klant. Wij geloven absoluut 
in de toekomst van een servicegerichte retail. Hiermee bewijzen we dat het wel 
degelijk mogelijk is om hoge service, professionaliteit en kwaliteit aan te bieden 
voor lage prijzen. Voor die boodschap blijkt ook de Nederlandse consument niet 
ongevoelig.”

GAAT DEZE COMBINATIE NIET TEN KOSTE VAN DE KWALITEIT VAN 
ÉÉN VAN DE BRANCHES?
“Nee, ik ben van mening dat dit geen probleem wordt. Veel zelfstandige audiciens 
zien deze samenvoeging als branchevervaging die nadelig is voor de kwaliteit 
van de hoorzorg. Ik denk juist dat oog- en hoorzorg elkaar aanvullen en beide 
relevant zijn voor de ouder wordende Nederlander, de belangrijkste doelgroep 
van Specsavers. Bovendien beschikken we voor hoorzorg over voldoende vakken-
nis om consumenten met complexere gehoorproblemen te helpen en waar nodig 
door te verwijzen naar een audiologisch centrum of KNO-arts. Daarnaast zijn onze 
opticiens minimaal MBO- of HBO-gediplomeerd en zijn we als optiekketen in 
het bezit van het NUVO-keurmerk. Een teken dat we professionaliteit en kwaliteit 
hoog in het vaandel hebben staan.”

ZIJN ER NOG ANDERE ONTWIKKELINGEN DIE DOORGEVOERD 
GAAN WORDEN?
“We willen de komende jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in de 
eerstelijns oog- en hoorzorg. Door onze intensieve samenwerking met opleidings-
instituten zijn we de grootste opleider van gediplomeerde opticiens en verbinden 
we aan bijna elke vestiging een gediplomeerde audicien. Dit willen we graag 
zo houden door op beide zorggebieden een aantal innovaties te introduceren. 
Hiermee willen we benadrukken dat Specsavers staat voor kwalitatief hoogstaande 
producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.”

Remko Berkel
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HAPPY FACES EN MOOIE BRILLEN OP 

HALL OF FRAMES
BEGIN FEBRUARI WAS HET TIJD VOOR DE VOORJAARSEDITIE VAN 

CENTROP SALES EN HALL OF FRAMES. BEIDE BEURZEN WERDEN 

GOED BEZOCHT EN VOORAL AAN HET BEGIN VAN DE MIDDAG 

WAS HET DRUK OP DE STANDS VAN DE LEVERANCIERS. DIE OVE-

RIGENS ALLEMAAL WEER FLINK HADDEN UITGEPAKT MET FRAAIE 

STANDS, ACTIES EN NATUURLIJK COLLECTIES EN/OF PRODUC-

TEN. BLIKT U MEE TERUG OP DEZE TWEE FIJNE BEURSDAGEN?

Het team van 
Optical Supply
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Er valt veel te zeggen voor Optiview, het huismerk van Optitrade Retailgroep. Zo kiest u met Optiview
voor een uiterst compleet assortiment kwaliteitsproducten. En omdat de maandlenzen, daglenzen,
vloeistoffen en accessoires van Optiview uitsluitend door de zelfstandige opticien mogen worden
verkocht, komen klanten er regelmatig voor terug. 

Productloyaliteit leidt in dit geval dus tot winkelloyaliteit. Met Optiview krijgt u zonder dat u er veel tijd aan kwijt bent,
veel nieuwe loyale klanten. Die u bovendien ook weer andere producten kunt verkopen. Hoezo, tijd is geld?

WILT U MEER WETEN OVER OPTIVIEW? NEEM DAN CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER OF MET
OPTITRADE RETAILGROEP, +31 (0)30 634 31 32.

www.optitrade.nl

OPTITRADE | WANT TIJD IS GELD

Optiview: 
daar komen 
klanten voor 
terug!

http://www.optitrade.nl/
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MODO
INTRODUCEERT VEEL NIEUWS OP DE MIDO

OP DE MIDO ZIJN ER NIEUWE LIJNEN AAN DE ZEER SUCCESVOLLE 

COLLECTIE VAN MODO TOEGEVOEGD. DEZE SPELEN ZEER GOED IN 

OP DE HUIDIGE TREND.

MODO is Italiaans voor ‘My Way’ en verwijst naar de Italiaanse roots van dit 
originele merk, waarvan het hoofdkantoor in het trendy Soho New York staat. 
Daar worden de laatste trends gespot, welke worden vertaald door het design-
team in Zweden. Hier schuilt ook het succes van het merk. Het toegankelijke 
Scandinavisch design in combinatie met de productie in Japan, resulteert in een 
uitstekende kwaliteit. De monturen zijn minimalistisch en tijdloos, waardoor ze 
een brede doelgroep aan kunnen spreken. De betaalbare luxe bril slaat aan, 
want de doorverkoop is van een ongekend hoog niveau. 

PAPER-THIN ULTRA
De huidige collectie bestond uit vijf lijnen: Paper-Thin Titanium (correctie- en 
zonnebrillen), Paper-Thin Acetate, Block Titanium, Super Thin Acetate en Metal 
Core Acetate. Op de Mido zijn er twee lijnen toegevoegd waaronder de Paper-
Thin Ultra lijn.

Dit is een nog dunnere lijn van de Paper-Thin lijn met veelal ronde vormen, 
die zeer goed inspeelt op de huidige vraag naar lichte monturen die gemaakt 
zijn van een metaal gecombineerd met kunststof. De monturen bestaan uit een 
beta titanium basis van 0,6 mm dik gecombineerd met een rim van de poly-
amide TR90 Ultra van 2,1 mm dik. Een Paper-Thin Ultra weegt zo’n 5,5 gram 
en draagt dus zeer comfortabel. De glazen worden hetzelfde gemonteerd als 
bij een acetaat montuur.

Is uw interesse ook gewekt naar deze innovatieve toegankelijke designcollec-
tie? Neem dan contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Voor aanvullende informatie: 

Eye Supply
Tel. +31 (0)10 2657762
www.modo.com
www.eyesupply.nl

http://www.modo.com/
http://www.eyesupply.nl/


HOI biedt met de nieuwste innovaties verschillende oplossingen voor uw optometrie-, refractie en inslijpapparatuur,

die perfect passen in de snel veranderende dynamiek voor complete oogzorg.

HOI biedt u ook concepten met bewezen succes en maatwerkoplossingen voor uw praktijk en werkruimte. Onze 

accountmanagers helpen u om uw plannen voor 2016 verder uit te werken zodat u optimaal gebruik kunt maken van

de juiste instrumenten. Kom naar onze showroom. Hier kunnen wij u diverse instrumenten demonstreren en u

informeren over de nieuwste concepten.

HOI, 020 - 56 96 555, www.hollandopticalinstruments.nl

CSO Antares corneatopograaf 
vanaf €149,- per maand

Essilor complete refractie-units 
vanaf €649,- per maand

http://www.hollandopticalinstruments.nl/
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Daarom introduceert Ray-Ban met trots een 
nieuw icoon. Een samensmelting van twee 
bestaande iconen; het elegante silhouet van de 
Clubmaster en de hippe vorm van de Round. 
Vervaardigd uit hoogwaardig acetaat met ver-
fijnde metalen details en verkrijgbaar in zwart, 
tortoise en vele andere hippe kleuren met klas-
sieke G-15 of trendy flash lenzen. Een bril die is 
opgebouwd uit 100% Ray-Ban DNA. Simpele 
vormen in een strak design, veelzijdig en uniek, 
een wereldster in ‘the making: De ClubRound!

GRADIENT FLASH LENSES
Ray-Ban had spiegelende flash lenzen en gradient lenzen, maar opmerkelijk 
genoeg hadden ze nog geen combinatie van de twee. Tot nu dan tenminste, 
want Ray-Ban lanceert dit jaar de Gradient Flash lenzen op vier van de klas-
sieke iconische modellen. De Aviator (RB 3025), Wayfarer (RB 2140) en twee 
Round modellen (RB 3447 & RB 2447) krijgen de gradient flash ‘make over’. 

Dit betekent trendy spiegelende flash lenzen in een brede variatie aan kleuren, 
die met een subtiel kleurverloop van de onder tot bovenkant van de lens nog 
hipper gemaakt worden. 

DE ‘NEW GATSBY’
De jaren twintig zullen voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als een peri-
ode van groei. Op elk front maakte de westerse wereld sprongen vooruit. De 
economie knalde uit zijn voegen, Amerika verzegelde haar positie als de groot-
ste economie ter wereld  en auto’s, radio’s, telefoons en film werden geboren. 

ZE KOMEN IN ALLE VORMEN EN MATEN, ZIJN OVERAL TE  VINDEN EN ZUL-

LEN NOOIT VERDWIJNEN. ZO IS HET OOK BIJ DE RAY-BAN ICONS. SINDS 

DE INTRODUCTIE HEBBEN DE VIER WERELDBEROEMDE, VAAK GEÏMITEERDE 

MAAR NOOIT GEËVENAARDE ICONEN, HUN PLEK IN DE FASHIONWERELD 

VERZEGELD. OF HET NOU DE STOERE AVIATOR,  STIJLVOLLE CLUBMASTER, 

DIVERSE WAYFARER OF REBELSE ROUND IS; IEDEREEN KENT ZE.

D

Jazz muziek was de soundtrack van het decennium en er vond een culturele 
revolutie plaats dat zich uitte in een breuk met traditie. De roaring 20’s mogen 
dan wel voorbij zijn, maar dat houdt Ray-Ban niet tegen om het decennium te 
gebruiken als inspiratie voor de New Gatsby collectie. 

Dubbele gouden neusbruggen worden gecombineerd met verrukkelijk havanna 
acetaat om een trendy vintage look te creëren die de Art Deco stijl van het 
tijdperk weergeeft. De New Gatsby collectie zou het hierdoor net zo goed op 
een modern festival doen als op een wild 20’s jazz feest. Deze ‘retro’ modellen 
worden naar de 21ste eeuw gebracht met een modern kleurpallet aan Flash 
lenzen, die iets opvallender is dan de klassieke donker groene lenzen. 
Opmerkelijk feitje over deze collectie is dat, hoewel de brillen geïnspireerd zijn 
door de jaren 20, de originele Ray-Ban Gatsby collectie uitkwam in de jaren 
80. Het zou iets te maken kunnen hebben met de ‘retro’ revival trend die we in 
de jaren 80 langs zagen komen en die nu weer terug is voor meer. 

Voor aanvullende informatie: 
Luxottica
T. +31 (0)23 3031500
www.luxottica.com

De ‘New Gatsby’

Gradient Flash lenzen

De ClubRound

http://www.luxottica.com/
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   HOE  Garrett Leight 
                DE WERELD VEROVERT…

DE UIT CALIFORNIË AFKOMSTIGE ONTWERPER EN EIGENAAR 

GARRETT LEIGHT OPENDE BEGIN DIT JAAR EEN DISTRIBUTIECENTRUM 

IN AMSTERDAM. BOVENDIEN ORGANISEERDE DE JONGE ONDER-

NEMER EEN TRUNK SHOW BIJ HALL OF FRAMES IN UTRECHT OM 

DE NIEUWSTE COLLECTIES AAN DE CONSUMENT TE SHOWEN. 

KENMERKEND VOOR GARRETT LEIGHT IS DE NAUWE BETROKKEN-

HEID, EEN COMPLEET EIGEN VISIE EN DE KUNST OM INNOVATIEF EN 

ALTIJD ‘SOPHISTICATED’ TE ZIJN. WIJ SPRAKEN MET GARRET LEIGHT 

OVER ZIJN FAMILIE (ZIJN VADER RICHTTE HET ICONISCHE, DERTIG 

JAAR OUDE BRILLENMERK OLIVER PEOPLES OP), ZIJN DROMEN, VISIE 

EN TOEKOMSTBEELD. 

VIND JE HET VERVELEND OM VERGELEKEN TE WORDEN MET JE 
VADER, OPRICHTER VAN HET SUCCESVOLLE OLIVER PEOPLES?
“Ik ben trots op mijn vader en heb veel van hem geleerd. Dus nee, ik vind het 
zeker niet vervelend om met hem geassocieerd te worden. Ik ben ervan over-
tuigd dat het mij geholpen heeft. Als je vertelt dat je collectie geboren is vanuit 
Oliver Peoples, begin je het verkoopgesprek toch net iets lekkerder. Ik ben de 
laatste die dat zal ontkennen. Dat neemt niet weg dat de klant van de collectie 
moet houden en dat deze dus meer dan goed moet zijn.”

“Maar natuurlijk ga ik mijn eigen weg. Dat heb ik overigens altijd gedaan. Ik had 
nooit gedacht dat ik in de brillenindustrie zou gaan werken en in de voetsporen 
van mijn vader zou treden. Bij muziek en journalistiek lagen meer mijn interes-
ses. Toen ik journalistiek studeerde werkte ik daarnaast bij mijn vader in de zaak 
om geld te verdienen en daar is de liefde voor het vak en het bedrijf geboren. Ik 
werd echt verliefd. Ik leerde er wat ondernemen was en dat maakte mij dorstig 
om zelf te gaan ondernemen en een omgeving te creëren die ik voor ogen had. 
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Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te leren in deze tijd, waardoor ik op alle 
afdelingen gewerkt heb. Van de marketing en design tot de verkoop. In Venice 
Beach (Californië) ontstond toen het idee om een eigen optiekzaak te beginnen.”

“Het was een eenvoudige zaak voor de gemeenschap van Venice Beach, en 
ik speelde in op de behoefte aan een goede optiekzaak. Ik werkte er elke dag 
en had nog geen Garrett Leight-brillen op dat moment, maar gedragen Oliver 
Peoples en andere merken. Dat was in 2009 en in 2011 ben ik begonnen met 
het merk Garrett Leight California Optical.”

“Gek genoeg was ik vrij zeker van mijn zaak toen de collectie er was en ik deze 
ook buiten mijn zaken om ging verkopen. We verkochten immers de modellen 
al drie maanden in Californië  en dat liep goed. Ik was dus in staat om te zeg-
gen: “Luister dit spul verkoopt in Venice Beach, het is cool, filmsterren kopen en 
dragen het en komen terug in de winkel.”

WAAROM BESLOOT JE EIGENLIJK OM JE EIGEN MERK 
TE STARTEN?
“Het voelde voor mij alsof de merken die wij verkochten niet onze levensstijl 
vertegenwoordigden. Er waren een aantal frames en vormen die simpelweg 
ontbraken; we verkochten veel vintage brillen in de winkel en we liepen uit de 
voorraad. Hierdoor raakte ik geïnspireerd door een aantal van hen.”

Garrett Leight California Optical (GLCO) is sindsdien snel gegroeid; het wordt 
verkocht bij meer dan zeshonderd retailers over de hele wereld, waaronder 
Bergdorf Goodman, Barneys, Colette, Dover Street Market en Mister Porter, 
evenals in de eigen een flagship Garrett Leight winkels in Los Angeles en San 
Francisco.

JE JOURNALISTIEKE ‘ROOTS’ HEBBEN JE EVENEENS GEHOLPEN, 
KAN JE DAAR IETS MEER OVER VERTELLEN?
“Journalistiek is altijd een belangrijk onderdeel gebleven van het merk GLCO, 
we brengen bijvoorbeeld twee keer per jaar een magazine uit en hebben een 
hele eigen tone-of-voice op onze website. We vertellen daar een  verhaal, het 
verhaal van Los Angeles door onze ogen. We zijn meer dan een merk, we ver-
tegenwoordigen een lifestyle die mensen aanspreekt.”

JE GAF NET AAN DAT DE COLLECTIE MEER DAN GOED MOET ZIJN, 
HOE BEREIK JE DIT?
“Alle frames worden met de hand afgewerkt in China en we gebruiken grondstof-
fen uit de hele wereld; uit Japan, Italië en onze scharnieren komen uit Duitsland. 
Wat ik echt geleerd heb (van het werken bij Oliver Peoples) is dat er slechts twee 
manieren zijn om iets te maken: op de juiste manier en de verkeerde manier. 
Toen ik geleerd had hoe brillen op de juiste manier gemaakt moesten worden 
waren we in staat om brillen te vervaardigen van een hoge kwaliteit tegen de 
beste prijs. Ik begon met het ontwerpen en ontwikkelen van de collectie in 
2009 (dat was juist na de recessie), dus ik was echt gedreven om een product te 
lanceren dat aanzienlijk minder duur was dan de hoge kwaliteit brillenmerken.”

MET JE EERSTE COLLECTIE BEN JE LETTERLIJK MET DE KOFFER ONDER 
DE ARM HET LAND IN GETROKKEN, KAN JE DAAR IETS MEER OVER 
VERTELLEN?
“Ik nam letterlijk mijn eerste collectie mee in een aktetas, maar wel een coole 
aktetas natuurlijk. Ik wil nauw betrokken zijn bij mijn collectie en wilde aanvoe-
len hoe het publiek reageerde, ook buiten mijn winkels. Ik vloog drie keer naar 
Parijs om vervolgens bij Colette te belanden, ik ging naar New York en sprak met 
modetijdschriften et cetera. Zo ben ik ook letterlijk bij Hall of Frames in Utrecht 
binnengestapt. Zij waren zo enthousiast dat ze direct de collectie inkochten. 
Ik vind het dan ook leuk dat we hier onze Trunk Showen mogen organiseren.”

NU OPEN JE OOK EEN EIGEN DISTRIBUTIECENTRUM IN AMSTERDAM, 
WAAROM PRECIES?
“Met het openen van het distributiecentrum in Amsterdam kan ik de Europese 
markt nog beter bedienen. We kunnen simpelweg sneller leveren, omdat niet 
alles meer uit Amerika hoeft te komen. Het geeft ons de ruimte en de mogelijk-
heid om verder te groeien en mijn passie en droom verder uit te bouwen.”

Voor aanvullende informatie: 
Open Eyes
Agnes Gorter
Tel. +31 (0)6 55166166
www.garrettleight.com

http://www.garrettleight.com/


Silicone hydrogel daglenzen van CooperVision.   
De lenzen voor iedere levensstĳl.

www.readyfortoday.nl
* CooperVision 2015: Data on file.

READY 
FOR 
TODAY.

66% van de consumenten is bereid over te stappen naar 
een beter product als de oogzorgspecialist dat voorschrĳft.*

Lensdragers verwachten meer 
van hun lenzen.

De silicone 
hydrogel daglenzen 
van CooperVision 

komen tegemoet aan de 
verwachtingen van de 

lensdrager.

http://www.readyfortoday.nl/


G L A Z E N

DRIE EENVOUDIGE SEGMENTEN VOOR SUCCES 
De collectie gekleurde brillenglazen van ZEISS is zo uitgebreid dat het bedrijf altijd de geschikte 
kwaliteit kan bieden, waardoor deze aanvoelt als een gepersonaliseerde oplossing. Elk segment 
bevat een zorgvuldig gekozen selectie van gekleurde brillenglazen die beantwoorden aan de 
behoeften en de lichtintensiteit van die specifieke situatie.

Brillenglazen in de filtercategorieën 0-3 (10-92%) vormen de basis van het ZEISS Urban-aanbod 
voor modegevoelige klanten. Specifieke kleuren in combinatie met toepassingen zoals DuraVision 
Mirror of DuraVision Sun zijn de ultieme oplossing voor de stad. En dan heeft ZEISS het nog niet 
over de PhotoFusion meekleurende brillenglazen voor mensen die houden van comfort en gemak.

Het ZEISS Drive-segment is ZEISS zijn antwoord op de behoeften van elke bestuurder. Veiligheid 
en comfort staan centraal en worden gerealiseerd dankzij de combinatie van superieure producten 
zoals Skylet Road met polarisatie en DuraVision Sun. Dit is de perfecte keuze voor medium tot 
hoge lichtintensiteit.

Het ZEISS Active-aanbod beantwoordt aan consumentenbehoeften in uitdagende lichtomstandig-
heden waarbij bescherming en prestaties essentieel zijn. Functionele kleuren, mirrors en Cosmetic 
Edge®-technologie voor ZEISS Sport brillenglazen, aangevuld met DuraVision Sun maken van de 
uitdagende omstandigheden een leuke activiteit.

FOCUS
ZEISS maakt het naast het volledige aanbod Rx gekleurde brillenglazen ook gemakkelijk voor u om 
te verkopen. Met de efficiënte Cut, Edge & Fit -service kunt u focussen op de rest: een extra paar 
ZEISS Outdoor zonneglazen verkopen voor gebruik het hele jaar door. Jaarlijks worden er meer dan 
150 miljoen zonnebrillen zonder sterkte verkocht. De mogelijkheid om deze op sterkte te maken, 
vormt ook een mooie kans voor uw bedrijf.

ZEISS is wereldwijd al de meest kwalitatieve leverancier van zonnebrilglazen zonder sterkte en 
heeft nu een onevenaarbaar commercieel pakket om van u het hele jaar door de nummer 1 te 
maken op het gebied van Outdoor zonneglazen.

De kans om meer producten te verkopen met een hogere marge: ZEISS Outdoor producten bieden 
klanten aantrekkelijke voordelen en worden gemaakt door het meest betrouwbare merk in de opti-
sche industrie.

Voor aanvullende informatie: Carl Zeiss Vision Nederland BV 
Tel. +31 (0)184 433444 www.zeiss.nl/beter-zien

CONSUMENTENONDERZOEK HEEFT AANGE-

TOOND DAT GEKLEURDE BRILLENGLAZEN HET 

HELE JAAR DOOR WORDEN GEDRAGEN. HUN 

GEBRUIK KAN WORDEN OPGEDEELD IN DRIE 

HOOFDCATEGORIEËN: EVENEMENTEN EN MODE, 

AUTORIJDEN EN OUTDOOR ACTIVITEITEN EN 

SPORTEN. DEZE IDENTIFICATIE VAN CONSUMEN-

TENBEHOEFTEN HEEFT GELEID TOT HET SAMEN-

STELLEN VAN EEN NIEUW PRODUCTAANBOD.

ZONNEGLAZEN ZEISS OUTDOOR 
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NIEUW DURAVISION MIRROR

Ook is het begin van het zonnebrillenseizoen 
het moment om HET aanbod opnieuw bij u 
onder de aandacht te brengen. ZEISS heeft 
dit jaar weer nieuwe producten toegevoegd 
aan het uitgebreide en onderscheidende 
zonneglazenportfolio. 

Nieuw in het assortiment van ZEISS is 
DuraVision Mirror. Er zijn maar liefst acht 
nieuwe mirror coatings beschikbaar. De prijs 
voor de nieuwe mirrors is gelijk aan de huidige 
DuraVision Mirror.

http://www.zeiss.nl/beter-zien
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WAAROM ZIJN JULLIE DE ZOEKTOCHT NAAR OP MAAT 
GEMAAKTE 3D GEPRINTE BRILLEN ZELF GESTART?
Peter Tutuarima: “Ik heb een eigen optiekzaak en ben continue bezig 
met het zoeken naar mogelijkheden om mij te onderscheiden ten 
opzichte van de concurrentie. Doordat ik in Amsterdam gevestigd ben, 
heb ik bovendien veel piloten als clientèle waardoor ik vliegbril.nl ben 
gestart. Piloten stellen specifieke eisen aan een bril. Ik was daardoor 
vaak brillen aan het verbouwen om aan de wensen van de piloten te 
voldoen. Op maat gemaakte brillen klinkt mij daarom als muziek in 
de oren, omdat ik mij daarmee als opticien nog meer kan onderschei-
den en ik in kan spelen op de behoeften van mijn klanten.”

“Omdat er nog helemaal geen bedrijven mee bezig waren, ben ik 
in 2012 zelf maar gaan nadenken over een systeem met 3D scan-
ners waarin je maatwerk zou kunnen toepassen. Ik raakte in die tijd 
in gesprek met architect Sybren de Graaf, die bij mij klant was. Hij 
kwam bij mij in de winkel met de vraag of hij zijn eigen, unieke bril 
kon maken. En zo besloten wij samen die zoektocht voort te zetten 
naar op maat gemaakte 3D geprinte brillen. Sybren had veel techni-
sche knowhow in huis over 3D modeling en printen, en ik als onder-
nemer bracht de optische kennis en de behoefte van de zelfstandige 
opticien in. Een ideale combinatie, want wij waren het eerste bedrijf 
dat dit niet alleen voor elkaar kreeg, maar ook nog eens een patent 
hierop verkreeg.”

Sybren vult aan. “De ontwikkeling is vergelijkbaar met het spuitgieten 
uit de jaren zestig/zeventig. Daarin moest men ook zijn draai vinden, 
net als bij het 3D printen nu. We staan voor een nieuwe tijdperk en 
het is de vraag wie dit als eerste oppakt. Het grote verschil met 3D 
printen in vergelijking met spuitgieten, is dat je zonder al te veel extra 
kosten one-offs kan maken. Met andere woorden, unieke op maat 
gemaakte brillen. Het maken van de bestanden voor 3D brillen is 
het belangrijkste aspect. Want als je eenmaal een goed bestand hebt, 
komt het product in de praktijk goed uit de printer. Uiteraard is ook 
de finishing belangrijk, omdat de brillen vaak wat ‘ruw’ uit de printer 
komen. Maar een leverancier als Monoqool is ontzettend goed in het 
finishingproces.” 

“Uiteraard is produceren van goede 3D printe brillen een zoektocht 
geweest voor een bedrijf als Monoqool. We hebben dan ook besloten 
om ons hier als Sfered niet in te verdiepen, maar ons te  focussen op 
datgene waarop we Patent Pending hebben in Europa. Namelijk het 
maken van bestanden voor op maat gemaakte 3D geprinte brillen 
waarmee de leverancier de  productie in kan gaan. Sfered is dan ook 
een open platform waarop verschillende leveranciers zich kunnen 
aansluiten, wanneer zij besluiten 3D op maat gemaakte brillen te wil-
len produceren. Wij leveren de dienst van het maken van de bestan-
den voor de 3D geprinte brillen op basis van de scans die de opticiens 
in de winkel van zijn klanten maakt. Daarnaast kunnen we ook de 
glas- en refractiedata meenemen in het design van de bril. Door een 

MONOQOOL VAN ODÉ BIEDT OP MAAT GEMAAKTE 3D BRILLEN. NU 

IS 3D PRINTEN NIET NIEUW, MAAR WEL DE OP MAAT GEMAAKTE 3D 

BRILLEN DIE IN DE OPTIEKBRANCHE AAN EEN OPMARS BEZIG ZIJN. 

MONOQOOL IS DAN OOK EEN VOORLOPER OP DIT GEBIED EN DAT IS 

NIET ZONDER REDEN. MONOQOOL HEEFT DE OP MAAT GEMAAKTE 3D 

COLLECTIE SAMEN ONTWIKKELD MET DE NEDERLANDSE OPTICIEN PETER 

TUTUARIMA EN ARCHITECT SYBREN DE GRAAF UIT AMSTERDAM. BEIDE 

HEREN ZIJN HET PLATFORM SFERED GESTART, WAAROP MEN OPTIEKLEVE-

RANCIERS IN STAAT STELT OM IN SAMENWERKING MET HEN OP MAAT 

GEMAAKTE 3D BRILLEN TE PRODUCEREN. WIJ SPREKEN PETER EN SYBREN 

OVER HET HOE EN WAT VAN DEZE NIEUWE TECHNIEK IN BRILLENLAND! 

SFERED - KOPLOPER  VAN OP MAAT GEMAAKTE 3D GEPRINTE BRILLEN: 

“We staan aan de vooravond
van een nieuwe techniek 

met vele mogelijkheden”

http://vliegbril.nl/
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koppeling te maken met de glasleveranciers, kunnen we rekening houden 
met diktes en curves, waardoor er echt sprake is van een volledige bril op 
maat. Hierin zijn wij uniek.”

“De mate waarin men hierin wil investeren zal dan ook voor iedere fabri-
kant verschillen. De één zal minder verwachten van op maat gemaakte 3D 
geprinte brillen en de ander richt een hele nieuwe afdeling in waarin men 
investeert in deze nieuwe techniek. Die keuzevrijheid heeft de fabrikant.”

WAAROM KUNNEN BEDRIJVEN DEZE TECHNIEK NIET ZELF ONT-
WIKKELEN?
“Uiteraard kan dit en je ziet dit in de praktijk ook gebeuren. Het probleem 
van zelf ontwikkelen is echter tweedelig. Ten eerste hebben wij het patent 
op deze techniek en hebben we dus een voorsprong en ten tweede is het 
simpelweg een heel complex verhaal waartoe niet elke fabrikant de moge-
lijkheid heeft om dit te ontwikkelen. Er zit vooral veel uitzoek-, denk- en 
testwerk in dat ons drie jaar heeft gekost. Het heeft mij mijn grijzen haren 
opgeleverd!”, grapt Peter. 

WAAROM ZIJN JULLIE SPECIFIEK DE SAMENWERKING MET 
MONOQOOL AANGEGAAN IN EERSTE INSTANTIE?
“Omdat Monoqool heel erg vooruitstrevend is in hun technologie. Met name 
in 3D printen. Ze zijn simpelweg erg goed in wat ze doen. Plus dat zij de 
enige fabrikant zijn die in onze ogen, mooie 3D brillen hebben in de collec-

tie. De techniek 3D printen is niet nieuw, alleen Monoqool heeft dit als één 
van de eerste om weten te zetten naar een fraaie 3D bril van niveau. Voor 
ons dus de ideale partner om ook de op maat gemaakte 3D geprinte brillen 
mee op te zetten en gelukkig waren zij net zo enthousiast als wij.”

Peter vult aan: “Bovendien was Monoqool erg enthousiast over de scan 
waarmee wij werken om de persoonlijke gezichtskenmerken van de klant te 
meten. Wij werken namelijk met een ‘instant’ scan die bij wijze van spreken 
al voor de knipoog alle gezichtskenmerken gemeten heeft die nodig zijn 
voor de op maat gemaakte bril. Veel scans die nu op de markt zijn, zijn te 
langzaam, waardoor de klant beweegt en de meetresultaten in onze ogen 
niet voldoende zijn.”

WAT IS JULLIE UITEINDELIJKE DOEL MET SFERED?
Peter: “Sfered is opgericht vanuit de behoefte van de zelfstandige opticien. 
Ik heb alleen maar gedacht, hoe zou ik het al zelfstandige opticien willen 
zien? Ik wil mij als zelfstandige blijven onderscheiden ten opzichte van de 
concurrentie en daarom ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden 
en kansen. Mijn uiteindelijke doel is daarom ook dat ik in de toekomst mijn 
klanten op maat gemaakte brillen kan aanbieden en dat hij of zij een ruime 
keuze heeft uit de verschillende merken en ontwerpen die ik aanbied. Ik 
nodig daarom leveranciers uit om met ons te komen praten over de moge-
lijkheden. Wij leggen dit graag uit!”

Voor aanvullende informatie: 

Odé 
Tel. +31 (0)162 404070 
info@ode-frames. 

of 

Sfered
www.sfered.nl

http://www.sfered.nl/
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HET BESTE VAN 
2 WERELDEN...

EyeFactory en Acousoft hebben de handen ineen geslagen en beide pakketten geïntegreerd. De integratie van 

Audicien Assist in EyeStore biedt opticiens met een afdeling audiologie de mogelijkheid alle datagegevens centraal 

te beheren.

Door dit samenwerkingsverband krijgen opticiens “het beste van 2 werelden”: ruim 25 jaar optiekautomatisering 

gecombineerd met bijna 20 jaar audicien automatisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EyeFactory T 0318 437 080 of Acousoft T 076 5012336

DÉ SOFTWAREKOPPELING TUSSEN ZIEN & HOREN!

&EyeFactory
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MEER STOERE KLEUREN
Speciaal voor kinderen ontwikkelde Alpine Hearing Protection de vernieuwde 
lijn stoere kinderoorkappen met een fris en eigentijds Dutch Design: de 
Alpine Muffy. De verpakking heeft een mooie en luxe uitstraling gekregen en 
de lijn is uitgebreid met extra trendy kleurencombinaties. Naast blauw-wit, 
roze-wit en wit-rood is de Muffy voor kinderen er nu ook in een zwart-wit 
gestreepte versie. Daarnaast is er de Muffy Smile, een vrolijk gele versie 
met een nog vrolijkere smiley aan de zijkant. Leuk voor jongens en meisjes. 
Bovendien worden de gehoorkappen nu standaard geleverd met een praktisch 
en handig Protect&Go tasje. Hier berg je de oorkap hygiënisch in op.

VOOR IEDER MOMENT
De Alpine Muffy oorkappen zijn speciaal ontwikkeld voor de bescherming 
van kleine kinderoren. De gehoorbeschermers kunnen in veel lawaaiige situ-
aties gebruikt worden, o.a. bij feesten, optochten, vuurwerk, auto- en motor-
races, op school, muziekconcerten, op het podium en in oefenruimtes. De 
robuuste en comfortabele gehoorkap is gemaakt van hoogwaardige kunststof. 
Dankzij de verstelbare hoofdband past de Muffy perfect bij kinderen vanaf 2 
jaar. De Muffy heeft een zachte met stof beklede hoofdband. De Muffy Smile 
heeft een speciale stevigere hoofdband waardoor deze uitstekend geschikt is 
voor veelvuldig gebruik zoals in de klas. 

DISPLAY SPECIAAL VOOR OPTICIENS
Vorig jaar heeft Apline een volledig vernieuwde single filter range gehoorbe-
schermers geïntroduceerd met een natuurgetrouwe vlakke demping en een 

zeer comfortabele pasvorm. De nieuwe, innovatieve lijn oordoppen is geba-
seerd op twintig jaar ervaring van Alpine. 

Consumenten kunnen kiezen uit zes verschillende gehoorbeschermers: 
SleepSoft, PartyPlug, FlyFit, SwimSafe, Pluggies Kids en WorkSafe. Elke 
gehoorbeschermer heeft zijn eigen specifieke dempingsfilters voor verschil-
lende omstandigheden. Dat geeft de gebruiker de zekerheid dat zijn gehoor 
op de juiste manier is beschermd. Alle gehoorbeschermers hebben bovendien 
een vernieuwde vorm. De oordoppen zitten nog beter en comfortabeler in het 
oor.

De vernieuwde single filter lijn is over het geheel ontzettend succesvol en we 
hebben gemerkt dat het ook bij opticiens steeds beter gaat lopen. Vandaar dat 
we een speciaal, hoogwaardig display hebben ontwikkeld welke perfect bij 
opticiens geplaatst kan worden.  

Voor aanvullende informatie: Alpine, Tel. +31(0)34 6333350, www.alpine.nl 

ONDERZOEK IN ONDER MEER DUITSLAND EN DE VERENIGDE 

STATEN TOONT AAN DAT KINDEREN EEN GROTERE KANS HEBBEN 

OP GEHOORBESCHADIGING. BIJVOORBEELD DOOR HET LAWAAI 

OP EEN KERMIS OF BIJ EEN MUZIEKCONCERT. DAARNAAST HEEFT 

ÉÉN OP DE ACHT KINDEREN EEN VORM VAN GEHOORVERLIES. 

GEHOORBESCHERMING IS DAAROM NOODZAKELIJK. 

speciaal voor kinderen
DE ALPINE MUFFY LIJN: 

http://www.alpine.nl/
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balans tussen kwaliteit en commercie wel eens naar de

verkeerde kant dreigde door te slaan en dat begon wel te

wringen, ja. Nu ik audicien ben bij Hans Anders is de balans 

weer helemaal terug. Ik zie perspectief om meer uit mijn vak te 

halen. Ik krijg opleidingen en trainingen, zodat ik echt meer voor 

mijn klanten kan betekenen. Ik was positief verrast toen ik 

hoorde dat Hans Anders 65 hoortoestellen in het assortiment

heeft. Dat zijn minstens 10 exemplaren per categorie, waaronder

de A-merken zoals Starkey en Sonic. Ik kan nu dus altijd een

toestel adviseren dat perfect aansluit bij de wensen van mijn

klant; mooi toch!

Wij-gevoel 
Wat ik ook heel fijn vind is dat we een contract hebben met alle

zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen we altijd de maximale 

vergoeding aan de klant bieden. Ik merk dat klanten dat fijn

vinden; ze geven ons voor onze dienstverlening maar liefst een 

8,6! Super hoog! Ben ik erg trots op. Dat ‘wij-gevoel’ is ook

belangrijk voor me merk ik nu, dat is hier heel sterk. Ik zit niet

meer in mijn eentje in een winkel, maar werk in een hartstikke 

leuk team van opticiens, verkoopmedewerkers en audiciens. We 

zijn echt gemotiveerd om van die 8,6 een 10 te maken. Sinds ik

bij Hans Anders werk voel ik mij weer voor 100% audicien en 

daar begon het voor mij allemaal mee uiteindelijk.

Wil jij samen met Thomas gaan voor een 10? 

Solliciteer dan nu bij Hans Anders. 

We hebben 10 vacatures!

Kijk snel verder op werkenbijhansanders.nl

      Ik heb ooit heel bewust voor het vak van audicien gekozen. 

De combinatie van techniek en zorg past helemaal bij mij. Als

audicien wil ik mensen écht helpen; het geeft mij voldoening 

wanneer ik zie dat ik met mijn advies en oplossingen iets bij wanneer ik zie dat ik met mijn advies en oplos

kan dragen aan de levens . Ik ben iemand kwaliteit van klanten

oudt en ik die van mooie dingen ho

oogte van de ben graag op de ho

en technische nieuwste gadgets

ontwikkelingen.

Balans
 voor betalen, Overal de hoofdprijs

Als vakman wil daar hou ik niet van.

den in mijn ik dat ook terugvind

g achter mijn werk; ik wil volledig

taan en de adviezen kunnen st

everen, zonder beste kwaliteit le

en duur wordt. dat het elitair 

roeger’ dat de Ik merkte ‘vr

Thomas van der Werken is sinds ruim anderhalf jaar 

audicien bij Hans Anders. Hoewel hij eigenlijk niet 

echt op zoek was naar een nieuwe uitdaging wist

Hans Anders hem ervan te overtuigen dat zij een

baan hadden die beter aansloot bij zijn ambities

en vakmanschap. Hij liep binnen onder het motto

‘praten kan geen kwaad’ en ging vervolgens niet 

meer weg.  

”

Ik werk nu 
in een topteam!

Zo,
eindelijk een
baan waar het
100% om de 
klant draait

”

É N10
Wij zoeken

audiciens
M / V

Advertorial

opticiens en audiciens

http://werkenbijhansanders.nl/


D E  O P T I C I E N  N R  2  2 0 1 6 67

H O R E N

Ondanks grote veranderingen in de hoor markt zien we dat onderscheidende optiekwinkels starten met 
een afdeling horen. Juist het gegeven dat deze markt bijna helemaal wordt bepaald door de zorgverze-
keraars maakt de producten interessant. Er zijn in Nederland nog talloze consumenten die simpelweg 
de beste oplossing zoeken voor hun gehoor problematiek en niet de door zorgverzekeraars goedkoop-
ste oplossing. Oog-zorg is daarom goed te combineren met echte hoor-zorg. De klanten van de betere 
optiekzaken in Nederland hebben veel vertrouwen in hun opticien.  Dat vertrouwen kan tevens ingezet 
worden om dezelfde consumenten een goede hoor-oplossing te verkopen.

Het registreren en administratief verwerken van hoortoestellen is echter niet zo eenvoudig. Om die 
reden heeft EyeFactory besloten om zelf geen hoor-module toe te voegen aan haar EyeStore optieksoft-
ware. In plaats daarvan is er een samenwerkingsverband aangegaan met Acousoft, de meest vooraan-
staande  leverancier van hoor-software in Nederland. Deze oplossing biedt het beste van 2 werelden: 
de koppeling tussen EyeStore en Audicien Assist. Beide systemen bieden maximale oplossingen en 
informatie aangaande de doelgroep. Door de samenwerking en koppeling kunnen opticiens maximaal 
profiteren van de kennis van beide bedrijven. Consumentendata wordt automatisch uitgewisseld en 
ook verkoopdata is vanuit beide systemen direct op te vragen. Daarnaast maakt u als opticien gebruik 
van het beste audicien pakket dat in de markt te verkrijgen is. EyeFactory combineert de data van beide 
systemen in één database, zodat deze gegevens ook geschikt zijn voor marketing doeleinden. Er kan dus 
niet alleen gesegmenteerd worden op optiekdata, maar ook op audiciens data. 

Samen met Jill Marketing heeft Acousoft een marketingplan voor Audiciens opgezet. Een speciale 
Audicien cirkel zorgt er voor dat de betreffende hoor-consumenten op vaste momenten worden aan-
geschreven. Daarnaast wordt met gerichte DM acties de aankoopfrequentie verhoogt zodat er meer 
omzet uit de bestaande klanten gehaald kan worden. Daarnaast is vooral werving zeer interessant voor 
audiciens. Via look-a-like profielen kan de juiste nieuwe doelgroep worden benadert. De doelgroep die 
bereid is om te kiezen voor het beste hoortoestel en niet voor het (gratis) goedkoopste.

Neem voor meer informatie contact op met EyeFactory of Acousoft. Zij laten u graag geheel vrijblijvend 
zien wat de mogelijkheden zijn.

EyeFactory 
Tel. +31 (0)318 437080

Acousoft 
Tel. +31 (0)76 5012336

EYEFACTORY (BEKEND VAN DE OPTIEK SOFT-

WAREPAKKETTEN MORION EN EYESTORE) EN 

ACOUSOFT (EEN VOORAANSTAANDE PARTIJ 

IN DE AUDICIEN AUTOMATISERING) HEBBEN 

DE HANDEN INEEN GESLAGEN EN BEIDE PAK-

KETTEN GEÏNTEGREERD. DIT BIEDT OPTICIENS 

MET EEN AUDIOLOGIE AFDELING “HET BESTE 

VAN 2 WERELDEN’. RUIM 25 JAAR OPTIEK 

AUTOMATISERING GECOMBINEERD MET 

BIJNA 20 JAAR AUDICIEN AUTOMATISERING. 

“HET BESTE VAN TWEE WERELDEN” 



wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww www.hansatttonoon.ccomomomo

sound , de gehoorsystemen met externe receivers 
zien er aantrekkelijk uit en leveren indrukwekkende
akoestische prestaties. Met hun fraaie design, hunakoestische prestaties. Met hun fraaie design, hun
zachte, ronde vormen en een breed scala van kleuren chte, ronde vormen en een breed scala va
en functies voeren zij de drager van het hoorsysteem 
terug naar de wereld van natuurlijk horen. Het resul-
taat: optimaal geluid en duidelijke spraakherkenning
in elke situatie.

jam  BTE hoorsystemen combineren de klassieke
oplossing met geavanceerde technologie en een uit-
stekend design. Speciaal vormgegeven bedienings-
elementen zorgen voor maximaal comfort. jam ITE
gehoorsystemen zijn ontworpen om perfect in elk oor 
te passen: vrijwel onzichtbaar en met de meest ge-
avanceerde technologie

TECHNOLOGIE
Een hoogwaardige hoor- 

ervaring zonder programma- 
omschakeling met  
AutoSurround 

Een unieke en precieze luisterervariingng vvvvanananan
ongeëvenaarde kwaliteit die uw weer de be-
leving geeft van ruimtelijke, natuurlijke gelui-
den en heldere spraak. Een helder surround-
geluid ongeacht de locatie of situatie. Door
de ruime keuze in technologie is er altijd weld k h l l d l
een techniek die precies bij u past.u past.
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   EEN GOEDE KEUZE MAKEN 
              MET UNITRON 
     

NANETTE REALISEERDE ZICH AL EEN PAAR JAAR GELEDEN DAT HAAR GEHOOR 

SLECHTER WERD. “MIJN MAN VROEG ME DAN, ‘HOORDE JE DIE VOGEL?’ 

EN IK HAD HEM NIET GEHOORD,“ VERTELT ZE.

Ondanks dat ze het zich bewust was, stelde Nanette, een gepensioneerde verkeersvlieger, 
het zoeken naar hulp uit. Zij kon, net als vele anderen, niet accepteren dat ze slechter van 
gehoor werd. Gelukkig nam ze uiteindelijk toch de belangrijke stap door een audicien te 
consulteren. “Zoals met alles denk ik dat je het moet accepteren, om er vervolgens gewoon 
iets aan te doen,” zegt ze.

Nanette’s audicien vertelde haar over Flex:trial, een uniek programma dat het haar 
mogelijk maakt hoortoestellen thuis uit te proberen in haar eigen leefomgeving. Dit gaf 
Nanette de mogelijkheid te ervaren hoe de hoortoestellen haar zouden helpen in dié 
luisteromgevingen waar zij tijd in doorbrengt. Ook kon ze zo wennen aan het geluid van 
de hoortoestellen.

Nanette was erg onder de indruk van Flex:trial. “Ik was verrast en blij te horen dat het 
mogelijk is eerst hoortoestellen te kunnen uitproberen en daarna pas te besluiten of ik ze 
daadwerkelijk aan zou willen schaffen.”

BEWIJS VOORKOMT GISWERK
Flex:trial hoortoestellen hebben een techniek aan boord die helpt om een goede keuze te 
maken. Log It All houdt automatisch bij in welke luisteromgevingen iemand geweest is, 
zoals een lunch met een vriend in een eethuis, een boek lezen voor het slapengaan en 
zelfs luisteren naar live muziek in een piano-bar.

Nadat ze Flex:trial had uitgeprobeerd, sprak Nanette met haar audicien over de verzamelde 
Log It All data. Het inzicht dat deze data gaf, maakte het eenvoudiger een goede keuze te 
maken voor hoortoestellen die het beste aansluiten op Nanette’s eigen luisteromgevingen.

“Ik had niet verwacht te kunnen zien waar ik de meeste tijd doorbreng met mijn hoortoe-
stellen,” vertelt ze. “Het heeft me geholpen om te bepalen welke hoortoestellen het beste 
bij mij passen.”

MAAK EEN ZELFVERZEKERDE KEUZE
Nu ze de juiste hoortoestellen voor haar levenswijze heeft gekozen, geniet Nanette volop 
van de geluiden die ze zolang heeft moeten missen. “Ik kan niet wachten om ’s ochtends 
mijn koffie te drinken en de vogels te horen zingen,” zegt ze. “Ik ben enorm dankbaar! Ik 
heb eindelijk mijn leven terug. Ik had me niet beter kunnen wensen.”

Wilt u meer horen van Nanette? Bekijk én beluister haar volledige verhaal op unitron.com

Voor aanvullende informatie: 
Unitron, tel +31(0)886008810, info.nl@unitron.com
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Maak het verschil, elke dag
Elke dag helpt u uw klanten om hun favoriete geluiden weer te horen. Daar is meer voor nodig dan 
alleen goede producten: het vergt ook een goede relatie. Wij hebben altijd geloofd in de kracht van 
relaties om ieders leven te verbeteren. U kunt op onze ondersteuning rekenen – zoals uw klanten ook 
op uw ondersteuning rekenen – elke dag.  
 
Voor meer informatie bezoekt u onze website, www.unitron.com/nl 
of bel 088-6008810

Ontdek een nieuw
luistergenot met de 

RS 195

RS 195 digitale draadloze hoofdtelefoon

Sennheiser heeft haar techniek verfijnd om 
simpele en intuïtieve instellingen te bieden die 
de verstaanbaarheid van spraak verbeteren en de 
kleinste details in uw favoriete muziek weergeven. 

Herontdek alle nuances van uw favoriete muziek 
met de RS 195.

Sennheiser.nl/rs-195

http://www.unitron.com/nl
http://sennheiser.nl/rs-195
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H O R E N

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen in Nederland in meer of mindere mate 
moeite heeft met goed horen. Europees gezien neemt het aantal slechthorenden de 
komende jaren met zo’n 20% toe. In Nederland blijkt 45% te willen kiezen voor 
cosmetische aspecten als men dan toch een hoortoestel moet. Het negatieve imago 
van hoortoestellen houdt slechthorenden dus nog steeds thuis. “Jammer”, vindt 
Alexander Vermeer van Hoortoestel Benelux. “Veel mensen stellen een bezoekje 
aan de audicien/opticien daarom steeds vaker uit, terwijl het veel beter is om vroeg 
te beginnen aan een hooroplossing.”

EEN HOORHULP
Hoortoestel Benelux heeft daarom een speciaal hoorhulp-concept ontwikkeld, 
genaamd Invisible In the Canel (IIC), ofwel Deep fitting. Dit helpt klanten die af en 
toe in bepaalde situaties een ondersteuning nodig hebben bij het horen. Alexander 
legt uit: “Met de Deep fitting oplossingen bereiken we dat mensen eerder beginnen 

aan een hooroplossing. Een hoorhulp is zeer klein en daardoor vrijwel onzichtbaar. Bovendien zit alles in één en 
dezelfde behuizing, waardoor het geen aparte oorstukjes bevat. Deze nieuwe technologie lijkt niet op een regulier 
hoortoestel en is daarom precies wat de klant wil. En dit is dezelfde klant die ook een opticien binnenloopt voor 
een leesbril of multifocale glazen.” 

ONDERSCHEIDEN EN UITBREIDEN
Hoortoestel Benelux biedt de opticien/audicien de mogelijkheid om met behulp van de producten van Hansaton 
zich verder te onderscheiden in de markt. “Hansaton heeft zich gepositioneerd als een toonaangevend Duits hoor-
toestellenmerk. De producten passen bij de private sector en zijn niet te vinden bij de ketens”, vertelt Alexander.

“Zo is ook de IIC speciaal ontwikkeld voor de particuliere markt. Voor opticiens biedt dit het voordeel dat ze pas-
sen bij de private sector en zijn niet te vinden bij de ketens.” Verder kan Hoortoestel Benelux voorzien in andere 
audioapparatuur (audiometers, otoscopen en Tympanometers), hoortoestellen en hoorhulpmiddelen om het pro-
ductportfolio van de opticien/audicien verder uit te breiden. Ook ontwikkelt het bedrijf tinnitus therapieën en 
hoor-trainingen om patiënten met auditieve verwerkingsproblemen (AVP) te helpen. Speciaal voor de snel verande-
rende consumentenbehoefte heeft Hoortoestel Benelux een serviceplan ontwikkeld met de naam EARS2U. Met dit 
serviceplan is de consument de komende jaren totaal ontzorgd.

Hoortoestel Benelux is continu bezig met vernieuwende technieken en is binnen de Benelux landen officieel 
distributeur van Hansaton Hoortoestellen, Microson Hoortoestellen, Auditdata, Soundperience (SEIYO), Amplivox 
Audiologische Apparatuur, IAC Audiocabines en Dreve artikelen. De leverancier beschikt hiermee over een uitge-
breid assortiment met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
 
Voor aanvullende informatie: 

Hoortoestel Benelux
Tel. +31 (0)88 5306060
www.hoortoestelbenelux.nl 

HOORTOESTEL BENELUX IS EEN ONAFHANKELIJKE HOORTOESTEL IMPORTEUR DIE ZICH RICHT OP KWALITEIT EN CON-

TINUÏTEIT. DE LEVERANCIER VERTEGENWOORDIGT HET DUITSE KWALITEITSMERK HANSATON HOORTOESTELLEN EN 

HET HOORTOESTELLENMERK MICROSON. OOK  ONTWIKKELT HOORTOESTEL BENELUX OP MAAT GESNEDEN  HOOR-

CONCEPTEN VOOR ZELFSTANDIGE OPTICIENS EN AUDICIENS. EEN VOORBEELD HIERVAN ZIJN IN HET OOR GEDRA-

GEN HOORTOESTELLEN DIE KLANTEN WEER DE KWALITEIT VAN HET LEVEN TERUGGEEFT. 

Hoortoestel Benelux

ONDERSCHEIDEN MET 

EEN HOORHULP VAN

http://www.hoortoestelbenelux.nl/


H O R E N

BIJ SPECSAVERS KRIJG JE PROFESSIONELE 
ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONALE 
ORGANISATIE MET 30 JAAR ERVARING!

‘ GROEI MET ONS 
MEE IN 2016’
ERIK HOLTROP, 
Senior Retail Performance Consultant Hearcare

Specsavers heeft in 2015 veel succes gehad in horen. Ook in 2016 blijven wij investeren in groei en ontwikkeling.

Erik Holtrop; “Ik heb tot medio vorig jaar voor Beter Horen gewerkt als regiomanager. In mijn huidige rol bij Specsavers ondersteun ik audicien 

partners met het runnen van hun onderneming, denk hierbij bijvoorbeeld aan fi nancieel- en kwaliteitsadvies. 

Specsavers is gericht op ondernemen en op veranderen als de markt dat vraagt. Toen ik in gesprek kwam met Specsavers voelde ik dit ook meteen 

en de overstap was dan ook snel en makkelijk gemaakt. Kwaliteit, of het nu gaat om processen of om dienstverlening, staat hier hoog in 

het vaandel.  

Er wordt wel eens gedacht dat alles alleen om prijs draait bij Specsavers, maar dit beeld klopt gewoonweg niet. We bieden onze klanten 

professionele hoorzorg tegen een scherpe prijs. Onze klanttevredenheid ligt hoog en onze partners voeren een winstgevende onderneming. 

Onze groei en de ontwikkelingen in de markt gaan snel en ik vind het fantatisch om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Als ondernemende 

audicien zou ik zeker nadenken over de kansen die Specsavers je kan bieden. Gekeken naar de markt is dit het moment om die overstap te maken” 

Om de groei en ambitie verder door te kunnen zetten zijn wij doorlopend op zoek naar  MBO gediplomeerde audiciens en leerling audiciens die de 

ambitie hebben om mee te groeien met Specsavers!

Als Specsavers partner heb je een gegarandeerd maandinkomen en deel je mee in de winst van de winkel. Er zijn diverse mogelijkheden door het 

hele land voor een bestaande winkel of een nieuwe winkel. Twijfel dus niet langer en bel met Caroline Blok voor een strikt vertrouwelijk gesprek:  

06 29043518 of ga naar onze website: vacatures.specsavers.nl of bezoek onze blog: www.spectrum-blog.eu/nl

http://vacatures.specsavers.nl/
http://www.spectrum-blog.eu/nl


SENNHEISER KINBEUGELSETS & INDUCTIELUS SETS 
De kinbeugelset is door het lage gewicht (slechts 60 gram) comfortabel om 
langdurig te dragen tijdens het televisie kijken. Tijdens het gebruik van een 
kinbeugel moet het hoortoestel worden uitgenomen. Het aansluiten van de kin-
beugelset op de televisie is eenvoudig en de bediening is intuïtief. Het huidig 
portfolio van Sennheiser bestaat uit zes kinbeugelsets en twee inductielus sets. 
De laatst genoemde sets bieden de perfecte oplossing wanneer een hoortoestel-
drager de hoortoestellen niet uit wil nemen tijdens het luisteren naar het televi-
sie geluid. Het televisie geluid wordt bij deze sets middels een lus om de hals 
direct doorgegeven aan de hoortoestellen. Men kan nu de functie van het hoor-
toestel combineren met het direct in de oren geprojecteerde televisie geluid.
    
DISTRIBUTIE SENNHEISER IN NEDERLAND
In Nederland worden de kinbeugelsets van Sennheiser voornamelijk verkocht 
door audiciens. De consument komt voor een vergoeding van de zorgverzeke-
raar in aanmerking indien een bepaald gehoorverlies aanwezig is. Helaas wordt 
de keuze van de consument uit het Sennheiser assortiment door de verzekeraar 
beperkt. De vergoeding is een gemaximeerd bedrag en dit bedrag mag niet 
overschreden worden. Ook bijbetaling is niet toegestaan. Wenst de consument 
een ander, duurder product, dan vervalt het recht op vergoeding. 
 
SENNHEISER PORTFOLIO  - VRIJE MARKT
Door de bovenstaande restrictie kan de consument niet in iedere situatie kiezen 
voor de meest geschikte oplossing. Sennheiser pleit daarom voor een ‘vrije 
markt’, waarbij de consument de keuze heeft voor het product wat het beste 
aansluit bij zijn/haar situatie. Te vaak kan een betere oplossing door de audi-
cien niet worden aangeboden om vergoedings-technische redenen.

DE TOEKOMST
Het Sennheiser portfolio voor slechthorenden zou door alle audicien- en 
optiekzaken in Nederland verkocht kunnen worden. In deze winkels heeft men 
immers de ervaring met de doelgroep die voor deze producten in aanmerking 
komt. Tijdens de eerste ‘screening’ kan eenvoudig vastgesteld worden of de 
Sennheiser set geschikt is voor de klant door simpelweg de vraag te stellen; 
Heeft u last dat het televisie geluid vaak te zacht staat? De volgende stap is een 
korte demonstratie en uitleg om de klant te overtuigen van de oplossing.

NIEUWE INNOVATIE: SENNHEISER RS 195
Sennheiser heeft onlangs een nieuw product geïntroduceerd; de Sennheiser 
RS 195. Een draadloze hoofdtelefoon die de mogelijkheid biedt om een keuze 
te maken uit een vast aantal voorgeprogrammeerde audio instellingen. Deze 
instellingen komen overeen met een groot aantal gehoorverliezen en zijn daar-
door uitermate geschikt om audio weer te horen c.q. te beleven zoals het in 
origine is bedoeld. Het geluid hoeft dus niet harder te worden beluisterd maar 
doordat specifieke tonen worden versterkt is het geluid weer ‘compleet’. De 
slogan van de Sennheiser RS 195 luidt dan ook: Niet Harder, Maar Beter! 

Voor aanvullende inforamtie:  

Vincent Ostendorf
Hearing Care Europe
Tel. +31 036 5358444

SENNHEISER IS AL MEER DAN ZEVENTIG JAAR DE SPECIALIST OP 

HET GEBIED VAN MICROFOONS EN HOOFDTELEFOONS. RUIM 

DERTIG JAAR GELEDEN HEEFT SENNHEISER HAAR EERSTE KIN-

BEUGELSET ONTWORPEN. EEN DRAADLOZE HOOFDTELEFOON 

WAARVAN DE BEUGEL NIET OP HET HOOFD MAAR ONDER DE 

KIN GEDRAGEN WORDT. 

Sennheiser: 
     SPECIALIST IN MICROFOONS

     EN HOOFDTELEFOONS

Sennheiser Set 840 S ▶ 

(Inductielus set)

H O R E N

Sennheiser Set 840 TV (kinbeugelset) ▶
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G L A S

PER 5 APRIL INTRODUCEERT HOYA DE NIEUWE GLASCATALOGUS, ALS 

VERVANGING VAN DE UITGAVE JULI 2014. NIEUW IN HET ASSORTI-

MENT ZIJN SPORTIVE ENKELVOUDIGE EN MULTIFOCALE HOGE CURVE 

GLAZEN. HOYA’S BINOCULAIR EYE MODEL EN TECHNOLOGIE VOOR 

PRISMACOMPENSATIE STAAN HIER GARANT VOOR OPTIMAAL ZICHT 

BIJ MONTUREN MET EEN DOORBUIGHOEK T/M BASISCURVE 8. ZE 

ZIJN VERKRIJGBAAR IN EEN SCALA VAN KLEUREN EN CONTRAST 

VERHOGENDE TINTEN. 

INTRODUCEERT 
NIEUWE GLASCATALOGUS

HOYA

Binnen het Sensity meekleurend programma biedt HOYA vanaf nu een fraaie 
groene kleur, Sensity Emerald Green. Sensity-glazen worden gemaakt volgens 
HOYA’s eigen Photochromic Precision Technology. Een microscopisch nauw-
keurig oppervlakte behandelingsproces zorgt voor een gelijkmatige verdeling 
van moleculen over het gehele glasoppervlak. Het resultaat is superieure adhe-
sie en daarmee uitmuntende prestaties en grote duurzaamheid.

Verder is het netto zonneglazen programma uitgebreid met het premium 
multifocaal Hoyalux iD MyStyle V+ SUN en is het aantal dégradé varianten 
uitgebreid. Uit recent marktonderzoek is gebleken dat 96% van de opticiens de 
stijl en uitvoering van het HOYA glasboek als (zeer) goed ervaart. Dit is reden 
voor HOYA geweest om de uitvoering slechts op onderdelen aan te passen. 
De nieuwe catalogus is tevens digitaal beschikbaar en te gebruiken op iedere 
desktop computer, tablet of smartphone, ongeacht het besturingssysteem. 

Voor aanvullende informatie: 

HOYA Lens Nederland B.V.
Tel. +31 (0)297 514314
www.hoya.nl 

NIEUWE HOYA CAMPAGNE 
VOORJAAR/ZOMER

HOYA presenteert de nieuwe voorjaar/zomer 
campagne, om omzet te stimuleren en het imago 
van kwaliteitsopticiens te bevestigen. De versprei-
ding van de materialen vindt eind mei plaats, 
op het moment dat bij velen het vakantiegeld 
beschikbaar komt. Bovendien wordt er in het 
magazine met twee keuze-covers niet alleen aan-
dacht besteed aan zonnebrillen en zonneglazen 
maar wordt er een breder assortiment belicht. En 
er is een aantal scherpe aanbiedingen opgenomen, 
die flexibel inzetbaar zijn. Naast het magazine 
komt er een uitgebreid pakket ondersteunende 
middelen beschikbaar. 

http://www.hoya.nl/


WWW.ENOT.NL

http://www.enot.nl/


Wij vonden het fi jn
u te verwelkomen. 
En we kijken ernaar uit om 
ons 2016 groeiplan verder 
met u uit te bouwen.  

©2016 Novartis. MR2016-420 03/2016

HARTELIJK DANK VOOR UW 

BEZOEK AAN DE ALCON STAND 

TIJDENS HET NCC CONGRES.

P E R F O R M A N C E  D R I V E N  B Y  S C I E N C E ™
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C O L L E C T I E N I E U W S

SALT. is een brillenmerk dat zich laat inspireren door de prachtige vormen, details en kleuren van de 
natuur. Het bedrijf combineert lifestyle-elementen uit Californië, waar het gevestigd is, met Japans 
vakmanschap om de beste premium brillen te maken. De brillen zien er eenvoudig uit aan de bui-
tenkant, maar hebben tegelijkertijd een complex karakter. Het doel is om authentieke, positieve, 
inspirerende connecties te maken tussen mensen door middel van hun brillen.

KLEUREN EN VORMEN
De nieuwe brillencollectie bevat zowel dames- als herenmodellen en typeert zich onder andere 
door een levendige selectie van kleuren, zoals blauwgroen, burgundy, indigo, kaki en taupe. Bij een 
aantal modellen zijn deze tinten asymmetrisch gebruikt. Ook zijn er nieuwe patronen van tortoise in 
de ontwerpen verwerkt met de kleuren butterscotch en nevelig taupe. De lensvormen variëren van 
oversized of hoekig tot op de jaren ’60 geïnspireerde (zachte) ronde vormen. De zonnebrillen bin-
nen de collectie krijgen door het kleurgebruik een exotisch of een vintage karakter. De lenzen zijn 
gepolariseerd en hebben een oversized, ronde, hoekige of aviator vorm.  

IN DE NIEUWE SPRING/SUMMER COLLECTIE VAN HET PREMIUM BRILLENMERK SALT. IS 

EEN GROTE ROL WEGGELEGD VOOR NOSTALGIE. DEZE ROL UIT ZICH IN ONDERSCHEI-

DENDE SILHOUETTEN, GEDURFDE VORMEN, BELANGRIJKE DETAILS, OP MAAT GEMAAK-

TE TITANIUM-ONDERDELEN EN EEN LEVENDIGE KLEURENSELECTIE. SINDS KORT IS BIREI 

HET AANSPREEKPUNT VAN SALT. BINNEN DE BENELUX.

NOSTALGISCHE SPRING/SUMMER COLLECTIE

SALT.

MATERIALEN EN AFWERKING
Voor de collectie is er een innovatieve en inventieve mix van materialen 
gebruikt. Zo zijn de monturen van titanium en bètatitanium waardoor de bril-
len licht van gewicht zijn. Ook de neuspads, die van titanium zijn gemaakt, 
krijgen deze eigenschap mee. Hierdoor wordt niet alleen het draagcomfort 
verhoogd, maar krijgen de brillen ook een subtiele technische uitstraling. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van vintage acetaat, rubber en carbonvezel. 
De veren bevatten gedetailleerde lasergravures en hebben uiteindes die geïn-
spireerd zijn op regendruppels. Tevens bevatten een aantal modellen decora-
tieve elementen op het front. SALT. laat met dit alles zien dat het merk zich niet 
alleen focust op de grote lijnen, maar ook oog heeft voor verschillende details.  

Meer informatie:

BIREI B.V.
Nathan Mooij  
Tel. +31 (0)6 17900547
www.birei.nl
www.saltoptics.com

http://www.birei.nl/
http://www.saltoptics.com/
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       GEZELLIGHEID EN POSITIEVE FLOW OP

     Centrop Sales

T E R U G B L I K

▴ De stands van Eyefactory en EyeVinci

▴ Sushi op de stand van Eschenbach ▴ Nieuwe gezichten bij Menrad
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I N H O U D

▴ Ron Bouwmans van Bobo’s Eyewear ▴ Ray-Ban ▴ De nieuwe collectie van Jos Baijens

▴ Ava Brillen introduceerde het modemerk Carven

▴ Bij binnenkomst een brilfie!

OP 31 JANUARI EN 1 FEBRUARI JL. WAS DE LOODS IN NIJKERK WEER ‘THE PLACE TO BE’ VOOR OPTIEK NEDERLAND. EN DAT IS 
OOK GEBLEKEN, WANT BIJNA 1.500 OPTICIENS HEBBEN DE CENTROP-SALES EN DE HALL OF FRAMES BEZOCHT.

HET CENTROP LAAT ONS IN EEN PERSBERICHT WETEN: “OP ZONDAG IS ER ALTIJD EEN PROFESSIONELE KINDEROPVANG 
AANWEZIG, WAAR DE BEZOEKER GEBRUIK VAN KAN MAKEN. DAAR WAS HET NU ZO DRUK MET KINDEREN, DAT ER OP 
EEN BEPAALD TIJDSTIP GEEN RUIMTE MEER WAS. AANKOMENDE EDITIE WORDT HIERVOOR DAN OOK EEN RESERVERING 
GEVRAAGD.”

“OP MAANDAG STONDEN ALLE 650 PARKEERPLAATSEN OP HET TERREIN VAN HART VAN HOLLAND VOL, ZODAT ER LANGS DE 
WEG GEPARKEERD MOEST WORDEN. BEIDE BEURZEN ZIJN ZO AANTREKKELIJK, DAT DE BEZOEKER DIT ERVOOR OVER HEEFT.”



ESSILOR OOK IN 2016
UW PARTNER IN ZONNEGLAZEN!

Essilor Nederland, Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar

Tel. 088-0888 111   www.essilorpro.nl    www.essilor.nl

Ook in 2016 heeft Essilor haar scherp geprijsde zonneglazenassortiment verder uitgebreid met:
 4 SPIEGELCOATINGEN   1 NIEUWE XPERIO KLEUR   DE NIEUWE VARILUX SPORT RANGE MET 2 NIEUWE KLEUREN.

Daarnaast biedt Essilor een uitgebreid pakket aan ondersteunende middelen om van het 
zonneseizoen een écht succes te maken! Zoals POS-materialen, deelname aan de Goed voor  
Ogen-weken, een update van de Matisse kleurenbox, de Xperio demotool én een geheel vernieuwd 
Eye Special consumentenmagazine. 

Maak samen met Essilor een groot succes van uw zonneseizoen! Neem voor meer informatie 
contact op met uw optiekadviseur of de Essilor klantenservice.

www.essilorpro.nl

http://www.essilorpro.nl/
http://www.essilor.nl/
http://www.essilorpro.nl/


C O L U M N

ERIK SMIDT IS EIGENAAR VAN ERCON CONTACTLENZEN & CONSULTANCY. ERCON IS EEN LEVERANCIER VAN CONTACTLENZEN EN LEVERT 

AAN OPTICIENS, OOGARTS-PRAKTIJKEN EN AANPAS-INSTITUTEN. ERCON GAAT IN DE CONTACTLENSWERELD SAMENWERKINGEN AAN MET 

BEDRIJVEN DIE MODERNE EN INNOVATIEVE PRODUCTEN FABRICEREN. ZO WAREN ZIJ DE EERSTE DIE EEN ZACHTE LENS MET ABERRATIE BLOK-

KING LEVERDEN VOOR EEN VERHOOGD CONTRAST. DEZE INNOVATIEVE ROL LIGT ERIK WEL. ZO HEEFT HIJ NAAST EEN VOORLIEFDE VOOR 

HET VAK GROTE PASSIE VOOR ONDERNEMEN EN ZIET HIJ OVERAL KANSEN. DEZE KANSEN DEELT HIJ GRAAG MET U IN DEZE COLUMN IN 

VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN.

Ik ben voldaan. Voldaan van een heerlijk NCC en ik denk dat er velen met 
mij voldaan zijn. Wanneer je terug kijkt naar een dergelijk evenement moet 
mij van hart dat ik diep respect heb voor de vele vrijwilligers en vooral ook 
voor de trekkers van dit evenement, Marco van Beusekom voorop. Met hem te 
noemen wil ik anderen niet te kort doen maar een opsommingslijst van ieder-
een die het NCC tot een groot succes heeft gemaakt voert hier denk ik te ver.

Wat mij ook vooral opvalt is de verschillende  benadering  van het commerci-
ele  gedeelte, zeg maar ‘de beursvloer’ van het NCC. Nog steeds zie ik, zeker 
ook van grote bedrijven, een heel product gerichte benadering. Er worden 
veel productafbeeldingen geshowd en materialen genoemd en ook wanneer 
je kijkt naar de presentaties zijn de ‘plaatjes’ vaak belangrijker dan het verhaal 
wat er achter zit. Hoe maak je het verhaal wat er achter zit dan aanschouwe-
lijk hoor ik u zeggen. Naar mijn idee benadrukken we veel te weinig wat de 
toepassing van een product of dienst is en veel te veel de technische aspecten. 
Natuurlijk is het belangrijk dat een lens bepaalde eigenschappen heeft die 
essentieel zijn voor het probleemloos dragen van deze lens  maar is het dan 
nodig deze eigenschappen als technisch aspect te benoemen?  Het is immers 
een bekend fenomeen dat een verhaal beklijft en dat feiten worden vergeten. 
U bent niet gewend dat ik over mijn bedrijf of onze producten praat maar u 
staat mij vast toe een voorbeeld uit onze eigen praktijk te noemen .

Wij zijn ervan overtuigd met beelden die wij hebben getoond over het feit 
dat ‘size matters we meer impact hebben gehad dan dat we de getallen 13.6 
, 14.2  en 14.8 zouden hebben genoemd. En Oté schept met zijn traditionele 
bier en bitterballen een sfeer die zijn gelijke bijna niet kent zonder ook maar 
één product te laten zien. 

Naast een verhaal dat je kunt vertellen moet dit verhaal natuurlijk een beteke-
nis hebben voor de toehoorder. Wanneer het enkel gaat om een ander pro-
duct te introduceren maar degene waarover het gaat heeft daar niets aan, zal 
de ontvanger snel afhaken. Met andere woorden de relevantie van het verhaal 
dient uiteraard duidelijk te zijn niet alleen voor degene die contactlens aan-
meet maar zeker ook voor de eindgebruiker. 

Het NCC  heeft een aantal innovaties laten zien ook in de zin van de partici-
patie van de deelnemers. Het introduceren van een innovatief element of pro-
duct is zeer belangrijk  voor de impact die een product of dienst heeft. Daarin 
heeft het NCC  op een zeer goede wijze de mogelijkheden benut die er op dit 
moment zijn. Het is geen sinecure om steeds iets vernieuwends de bedenken 
of uit te voeren. Zeker gezien het feit dat het nieuwe niet op zich moet staan, 
maar het dient ook een functie te hebben.

In het geheel zie je de liefde voor ons vak en ook de liefde voor het organi-
seren van het evenement terug. Overal spreekt passie uit en dat is naar mijn 
idee de reden  dat het NCC zo’n succes is.
 

In het algemeen zou je kunnen stellen dat  het NCC is samen te vatten alsof 
het een goed boek is. Het  bestaat uit een aantal onderdelen die zijn te van-
gen in één woord. Ik zou hiervoor het Franse woord voor boek willen nemen.

Liefde voor het vak en voor de unieke manier om een dergelijk evenement te 
organiseren.
Innovatief bezig zijn zowel voor wat betreft de producten en instrumenten als 
de manier van presenteren.     
Verhalen vertellen want verhalen beklijven meer dan feiten
Relevante zaken bespreken voor nu maar ook zeker voor de toekomst.
Educatie en ook entertainment zijn belangrijke  pijlers waarop het NCC vaart.

Ik hoop dat ook in de toekomst het NCC een goed boek mag zijn die je , net 
als nu, in één adem zou willen uitlezen en ik complimenteer de “schrijvers” 
van de laatste versie.

Een heerlijk NCC

Erik Smidt 
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O N D E R N E M E N

Leuke vraag, maar wel een onmogelijke vraag. Wat het precies gaat worden dat zal de toekomst uit moeten wijzen. 
Maar we kunnen een poging doen om eens in te schatten wat er in winkelland gaat gebeuren. 

We zien de eerste ontwikkelingen al duidelijk boven komen drijven. Het omvallen van gerenommeerde ketenbe-
drijven is volop in het nieuws. Maar de kleinere winkels die het niet gered hebben daar horen we niks over. Dat 
komt natuurlijk ook omdat dit minder impact heeft op de meeste mensen, maar onderschat niet wat dit doet met de 
betrokken zelfstandige winkeliers. Hun droom, hun passie is weggevallen en dat komt vaak hard aan. Maar was dit 
te voorkomen dan? Ik denk meestal wel en soms niet. De wetten binnen retail zijn hard, een bedrijf wat geen aan-
sluiting meer vindt met de consument wordt simpelweg voorbijgelopen. De consument beweegt meer dan ooit en 
als je als ondernemer niet meebeweegt dan blijf je achter. De uitdaging is om te bepalen hoe en waarheen je moet 
meebewegen. Moet je meer richting online of moet je juist meer fysiek zichtbaar zijn? 

MENSENWERK
Ik denk dat het een combinatie is van beide, maar ik weet zeker dat fysieke winkels een sterkere binding hebben met 
hun klanten dan de webshops. Bij de webshops gaat het vooral om korting en gemak, bij de fysieke winkels gaat het 
om mensenwerk en specialisme. 

Gelukkig begeven wij ons in het laatste gedeelte. Optiek blijft mensenwerk in combinatie met vakmanschap. Dat is 
waarom de consument een bezoek brengt aan de opticien. En die paar procent die liever online koopt, laat ze lekker 
en besteed je tijd en energie aan die klanten die echt geholpen willen worden. Een goede website of webshop is 
onmisbaar voor een optiekondernemer, maar heeft toch vooral als doel om mensen naar de fysieke winkel te trekken. 

Ik verwacht dat het straatbeeld niet eens zo heel veel verandert de komende jaren. De grootste verandering zal wel-
licht zijn dat de ene keten komt en de ander vertrekt. En dat er fysieke winkels bij komen van de huidige internet-
aanbieders. Daartussen blijft de zelfstandige ondernemer die zich specialiseert en die zijn bestaansrecht duidelijk 
heeft kunnen maken aan de consument. 

COMFORTABEL KIJKEN
De huidige optiekconsument is in verwarring door alle kortingsboodschappen van de ketens. Wat is een bril nog 
waard tegenwoordig? Als je de ketens moet geloven, niet zo veel. Eigenlijk gaat het om de vraag; Wat is goed en 
comfortabel kijken nog waard? Volgens mij is dat voor  veel consumenten nog best veel waard. Comfortabel kijken 
begint bij aandacht voor de klant, in een professionele winkelomgeving en met voldoende vakkennis. Blijf dat bieden 
als vakopticien en de winkelstraat van de toekomst zal nog steeds opgesierd worden met pareltjes van vakwinkels.” 

Bert Smelik is gediplomeerd opti-
cien en al ruim 28 jaar werkzaam in 
de optiekbranche. Na 10 jaar winke-
lervaring en 15 jaar bij Friederichs is 
hij in 2010 zijn eigen adviesbureau 
voor zelfstandige opticiens begon-
nen, BeSmart Consulting. Hierbij 
staan Mens & Organisatie centraal, 
omdat dit de basis vormt voor elke 
succesvolle onderneming. 

Website: www.besmartconsulting.nl
Email: info@besmartconsulting.nl
Tel: 06-536 355 87

BERT SMELIK

‘HOE ZIET DE WINKELSTRAAT VAN DE TOEKOMST ER UIT?’

ONDERNEMER WORDEN IS IN THEORIE MAAR EEN KLEINE STAP. NA INSCHRIJVING BIJ DE KVK BEN JE OP PAPIER EEN ONDERNEMER. HET LIJKT WEL 

OF IEDEREEN HET KAN. TOCH IS HET EEN VAK APART. EEN VAK DAT NAAST UW SPECIALISME – OPTIEK, OPTOMETRIE EN/OF CONTACTLENSSPECI-

ALIST – DE NODIGE KUNDE EN AANDACHT VRAAGT. WANT HOE GENEREER JE MEER KLANTEN, HOE WEET JE ZE TEVREDEN TE STELLEN MET JOUW 

KENNIS OF KUNDE OVER DE OPTIEK, EN HOE TE VOLDOEN AAN EEN ENORME BERG MET REGELS EN VERPLICHTINGEN DIE BIJ HET ONDERNEMEN 

OM DE HOEK KOMEN KIJKEN? HET MARKETINGGEDEELTE (KLANTEN VINDEN) AAN DE ENE KANT, EN DE BELASTINGDIENST EN ANDERE OVERHEIDS-

REGELS AAN DE ANDERE KANT. KORTOM, HET ONDERNEMERSCHAP IS BREED EN IEDEREEN LOOPT TEGEN DE NODIGE DREMPELS EN PROBLEMEN 

AAN. HERKENBAAR? VOOR SALES TRAINER HARRY DICKHOFF, CONSULTANT BERT SMELIK EN COMMUNICATIEADVISEUR NICO SCHRAAG IN IEDER 

GEVAL WEL. ALLE DRIE ZIJN ZIJ BINNEN HUN EIGEN SPECIALISME ‘ONDERNEMERS’ BINNEN DE OPTIEKBRANCHE. ZIJ KENNEN HET KLAPPEN VAN DE 

ZWEEP, MAAR LEREN TEGELIJKERTIJD NOG IEDERE DAG BIJ. IN DEZE VASTE RUBRIEK VAN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN SCHETSEN HARRY, BERT EN 

NICO HERKENBARE SITUATIES WAAR U ALS OPTIEKONDERNEMER TEGENAAN LOOPT. 

Met het wegvallen van een aantal grote retailgiganten zoals de V&D, DA en 
schoenenwinkels als Scapino en Invito wordt de winkelstraat steeds leger. 
Vele vierkante meters staan leeg. Betekent dit het einde van de traditionele 

winkelstraat of biedt dit juist kansen voor nieuwe concepten en ideeën die het 
winkelend publiek weer massaal naar de winkelstraat trekken? En welke rol is 
hier weggelegd voor de zelfstandige opticien?

http://www.besmartconsulting.nl/
mailto:info@besmartconsulting.nl


D E  O P T I C I E N  N R  2  2 0 1 6 83

Het wegvallen van die bekende franchisezaken zou best eens een zegen kunnen zijn! Waarom? Kijk maar naar de feiten: 
slechts 5% van de retailverkopen bestaat uit internetaankopen. Ja je leest het goed! 95% van retailverkopen is ‘live enter-
tainment’ met echte ondernemers en verkopers.  Nou ja ‘verkopers’.  Soms, nee vaak,  waren de adviezen niet echt enthou-
siasmerend. Er was veel ‘overaanbod van hetzelfde’. Grauwe matige kwaliteit middenmoot artikelen. En vaak is winkelen 
een ergernis. 

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Terwijl je van het winkelen bij de formulewinkels nou niet 
echt warm wordt: slechte bediening, ‘eenheidsworst’ het constant zien van de uitverkoop etc.  Zo ongeveer het hele jaar 
door heeft de consument niet echt een reden op naar de winkelstraat te komen. Het viel me trouwens op dat bij V&D de 
servicegraad, toen ze gingen sluiten, met sprongen omhoog ging. Het kon dus wel. 

Het draait bij ‘consumentenbeleving’ voor ondernemers en verkopers om twee begrippen:
De meeste klanten in winkels zijn ‘mensen-belevers’: mensen die gevoelig zijn voor attent en sociaal gedrag van verkopers. 
Ze zijn gevoelig voor ‘casual communication’ oftewel de verkoper die zichzelf weet te blijven, maar  wel het vermogen 
heeft ontwikkeld om zich aan te passen aan de stijl  van de klant. De klant op zijn beurt wil iets nieuws, zoekt trends, wil 
voorsprong nemen op anderen. Maak dus het verschil! Want de ‘nerds’ blijven toch wel thuis of bellen de zaak met de vraag 
‘wat iets kost’. En ook daarbij weten we vaak niet juist te handelen en zijn we te weinig communicatief. We geven prijsin-
formatie in plaats van de klanten nieuwsgierig te maken en ze naar de zaak te lokken. Simpelweg omdat we het ‘nieuwe 
verkoop communiceren’ niet voldoende beheersen. 

Binnen de optiek staat persoonlijk advies centraal en dat gaat lastig via internet. Ik geloof wel in ‘skype spreektijden’ en 
Facebook als medium. Via beide media kan de consument contact met de winkel hebben om bijvoorbeeld vragen te stellen. 
Maar een oogmeting mag dan straks via een app gaan, het precisiewerk gebeurt toch in de winkel. Je hebt tenslotte maar 
een paar ogen en daar ben je zuinig op!

Het gaat steeds vaker om het verschil maken: Bied je actueel en het laatste aanbod? Werk je met co-promotie van artikelen 
van bijvoorbeeld een betere luxe lederzaak en promoot je elkaars bedrijven? Durf je je prijsangst te overwinnen en te kiezen 
voor het hogere prijssegment? 

Ga als opticien zijnde netwerken en houd eens een verhaal over ‘life time oogzorg’. Ga nou eens echt zorgen voor de klant 
door meer ‘bij te adviseren’. Dat is je taak,  geen ‘afzetterij.’ Anders koopt de consument het product bij een concurrent 
die het wel durft.  Nut je thema’s uit zoals de extra leesbril of de computerbril . Of organiseer een themaavond bij jou in 
de zaak. ‘Just do it! De toekomst is er voor de betere speciaal zaak en dus ook de betere optiekzaak. Jouw zaak misschien?

NICO SCHRAAG 

Nico Schraag is communicatieadvi-
seur, spreker en. Als Consumentoloog 
combineert hij namelijk de nieuwste 
trainingsmethoden en communica-
tie-inzichten met een aantoonbare 
brede praktijkervaring. Ook Mark 
Rutte behoorde bijvoorbeeld tot 
zijn clientèle. Daarnaast helpt hij al 
meer dan dertig jaar optiekonderne-
mers om meer rendement uit hun 
onderneming te halen. 

Website: www.nicoschraag.nl
Email:  info@nicoschraag.nl
Tel:  +31 (0) 355330028

Het einde van winkelcentra en winkelstraten is in mijn optiek nog lang niet in zicht. Digitalisering van retail zal er juist toe bij-
dragen dat persoonlijke producten ook straks nog in fysieke winkels verkrijgbaar zijn. De behoefte van de consument verschuift 
naar maatwerkproducten en bijbehorende diensten. Klanten willen tegenwoordig zelf invloed kunnen uitoefenen op wat ze 
kopen, en daarbij begeleid worden door deskundig personeel. En er zijn gelukkig nog zat maatwerkproducten die bij voorkeur 
met professionele begeleiding gekocht worden. 

ERVAART DE KLANT JOUW BEGELEIDING AL ALS LUXE?
Laatst las ik: ‘Het kopen met begeleiding is een nieuwe luxe aan het worden!’ Gepersonaliseerde producten kunnen alleen tot 
stand komen door jouw professionele begeleiding. De rol van de opticien verandert daarmee steeds meer naar professionele 
dienstverlener. Daarmee mag de kloof tussen de zelfstandige opticien, de prijsagressieve ketens en het internet van mij nog veel 
groter worden gemaakt. Innovatieve technologieën en nieuwe verdienmodellen helpen ons bij het verkrijgen van onderschei-
dende concurrentievoordelen. Prikkel en verleid de klant om naar jouw winkel te komen, zodat zij het zelf kunnen ervaren en 
beleven. Stuur via de multimedia kanalen heel gericht sneak previews van nieuwe producten, onderscheidende diensten en 
aantrekkelijke aanbiedingen op maat. En kies bij voorkeur voor ‘product plus’, want dat werkt in de praktijk beter dan ‘prijs min’. 

Er zijn nu prachtige mogelijkheden om fysieke retailing te combineren met nieuwe technologie. Tot voor kort moest de klant 
bijvoorbeeld nog van een placemat aflezen welk type glazen er beschikbaar waren. Nu kunnen we de klant een aantal gerichte 
vragen stellen, een aantal extra metingen verrichten en dan kijken of men in het profiel van ‘het nieuwe HD kijken’ past. Virtual 
reality toevoegen geeft de klant vooraf meer inzicht in wat hij of zij gaat kopen. Het doel blijft nog steeds het verleiden van de 
klant om betere producten en diensten te kopen. Kies voor een soort van ‘fusion cooking’. Hoe kijkt het anders met die geperso-
naliseerde glazen; hoe zie ik er straks uit; hoeveel beter kijkt het in het donker; hoe ontspannen kijkt die multimediabril tijdens 
intensief computerwerk? 

ZORG VOOR GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS DIE TROTS EN ENTHOUSIAST ZIJN OP WAT ZE VERKOPEN
Gezonde optiekbedrijven maken momenteel de transitie en blijven daarom herinvesteren in innovatieve technologie. Zij zorgen 
voor goed opgeleide medewerkers die het verschil maken. Meedenken loont, kies daarom bij de implementatie voor een creatief 
proces met je medewerkers. Voeg op de mens gerichte technologie toe, bijvoorbeeld door gebruik te maken van augmented rea-
lity demonstraties. Laat de klant hiermee zelf eens ervaren wat gepersonaliseerd maatwerk voor hem of haar betekent. Versterk 
hiermee de beleving rondom het product, het merk, de deskundigheid van de medewerkers en van jouw bedrijf. Bij contactlen-
zen heeft het aanmeten van maatwerk zich al bewezen als bindende succesfactor. Het daaruit voortvloeiende vertrouwen leidt 
weer tot klantenloyaliteit en dat bepaalt uiteindelijk toch ons pensioen.

Vergeet dus niet dat je als optiekzaak een kennisbedrijf bent. Maak dus gebruik van de nieuwste apparatuur voor het aanmeten 
en personaliseren van producten. Leveranciers van monturen zouden strategische allianties aan moeten gaan met leveranciers 
van maatwerk brillenglazen en met de opticiens die deze kunnen aanmeten. Merken die elkaar versterken en vertrouwen uit-
stralen blijken in de praktijk erg aantrekkelijk. Alleen dan blijft er een fysiek distributiekanaal beschikbaar voor een interessante 
en groeiende doelgroep die professionele begeleiding wenst. En als retailers in andere branches bij jou in de belevingsstraat 
hetzelfde doen, dan versterkt dat elkaar. Samen sterk is een must en laat dat onze uitdaging zijn voor een gezonde toekomst.

Harry Dickhoff richtte in 2004 
Optical Support, training, coaching 
en advies op. Na ruim 10 jaar erva-
ring als gediplomeerd opticien/con-
tactlensspecialist en bedrijfsleider 
stapte hij over naar de optische 
groothandel. Bij Carl Zeiss en Essilor 
Benelux heeft hij in ruim 12 jaar veel 
ervaring opgedaan in diverse marke-
ting-, sales- en managementfuncties. 
Als trainer, coach en adviseur helpt 
hij zelfstandige optiekondernemers 
en hun verkoopteams bij het ver-
beteren van de klantgerichtheid en 
de commerciële slagkracht. Goed 
getrainde en vooral geïnspireerde 
medewerkers dragen actief bij tot 
meer onderscheidend vermogen en 
een verbeterd bedrijfsrendement.
 
Website: www.opticalsupport.nl
Email: Info@opticalsupport.nl
Tel: 06-250 78 606

HARRY DICKHOFF

http://www.nicoschraag.nl/
mailto:info@nicoschraag.nl
http://www.opticalsupport.nl/
mailto:Info@opticalsupport.nl


EEN VLIEGENDE START VAN 80.000 EURO 
Specsavers deelt 5 golden tickets uit 
Wist je dat Specsavers de afgelopen jaren bijna 30% groei heeft  gerealiseerd in Nederland en dat we het komende jaar op meerdere locaties 

winkels gaan openen om nog verder te groeien. We zijn  hiervoor op zoek naar top optiek ondernemers. 

We willen jou, als gediplomeerd opticien, hier graag een aanbod voor doen.

• een starterspakket voor het eerste jaar van €80.000 

• geen eigen startkapitaal noodzakelijk

• geen lening bij een bank

• we hebben 5 locaties in de regio Den Haag beschikbaar

Om een goed beeld te krijgen van ons aanbod en de kracht van de Specsavers formule nodigen we je uit voor een bezoek aan een van onze 

fl agship stores in Nederland waar je:

• kunt zien hoe de nieuwe Specsavers winkel is opgebouwd

• uitleg krijgt over de Specsavers formule

• kennis maakt met Remko Berkel (Country Director Nederland) en het support team

• uitleg over het unieke partnerschapsmodel van Specsavers

• uitleg krijgt over de professionele ondersteuning die je als partner van Specsavers van uit het support-offi  ce ontvangt

Tijdens de gedegen introductie periode zal je een bezoek aan Engeland brengen waar je een aantal 

indrukwekkende Specsavers winkels zult bezoeken en kennis kunt maken met Doug Perkins (Oprichter 

van Specsavers).

Reageer snel. Het is een gouden kans om je eigen winkel te starten met een vliegende start.

Neem nu contact op met Caroline Blok 06 29 04 35 18 of caroline.blok@specsavers.com

Jouw gouden kans 
voor je eigen winkel…

mailto:caroline.blok@specsavers.com
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K O R T  N I E U W S

Geen vraag van een opticien zo gek, of Joke loste het op. Soms leek het 
wel of ze kon toveren. Onderdelen van brillen, soms meer dan tien jaar 
oud, nergens in het hele concern te vinden, maar Joke kreeg het voor 
elkaar.

“We zullen je missen Joke” vertelt Jeroen Timmer van Eschenbach. 
“En niet alleen wij van Eschenbach. Ook vele opticiens die je iedere 
dag weer opgewekt te woord stond. Dank voor je tomeloze inzet, je 
Amsterdamse humor en je collegialiteit.”

“En we weten, mochten we knel komen te zitten dat we altijd op je hulp 
kunnen rekenen. Geniet van je vrienden, je vakanties op Ameland en je 
tuin. En dat kopje koffie kom je maar zo vaak halen als je wilt!”

Voor aanvullende informatie: Eschenbach
Tel. +31 (0)50 5412500, www.eschenbach-optik.com

DANK JE JOKE!
PER 1 MEI GAAT JOKE NA 22 JAAR ESCHENBACH NU TOCH 

ECHT MET PENSIOEN. HAAR HELE LEVEN HEEFT ZE IN DIENST 

GESTAAN VOOR DE OPTIEK. ZE WAS DE LINKER- ÉN RECHTER-

HAND VAN DE BINNENDIENST. 

De ontwerpers werken vanuit het respect voor elk onafhankelijk individu en maken ontwerpen die het 
karakter van al deze verschillende persoonlijkheden onderstrepen. SHEETS Eyewear hanteert de mantra: 
Honesty leads to simplicity.

Waarom zou je het moeilijker maken dan het is. De collectie is compact, stijlvol en biedt voor zowel 
jong als oud designs waarmee men zich onderscheidt. Het gepatenteerde scharnier toont overduidelijk 
aan dat het hier om Deens design gaat.

Voor meer informatie: 
Odé, Tel. +31 (0)162 404070, info@ode-frames.nl

SHEETS EYEWEAR STREEFT ERNAAR BRILLEN TE ONTWERPEN MET ALS BASIS 

FUNCTIONALITEIT EN PUUR DESIGN.

Honesly leads to simplicity 
SHEETS EYEWEAR

WIE WIL ONS HELPEN?

S.V.P. REAGEREN OP TEL: 0628977627

WWW . VAN DER WEIJ OPTIEK . NL 
GELDERMALSEN HEEFT DRINGEND NODIG: 

OPTOMETRIST/OPTICIEN
PARTTIME IS OOK GOED MOGELIJK!

A D V E R T E N T I E

http://www.eschenbach-optik.com/
mailto:info@ode-frames.nl
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I N H O U DO P T I E K  I N  B E E L D

   “NOOIT BANG ZIJN OM 

EIGENAARDIG TE ZIJN. HET       

MOOISTE WAT JE KUNT WORDEN IS JEZELF”

HET NIEUWE OPTIEKBEDRIJF FOR LOCAL HEROES ONLY (FLHO) 

IS ER, ZOALS DE NAAM AL DOET VERMOEDEN, SPECIAAL VOOR 

DE ZELFSTANDIGE OPTICIEN. FLHO BIEDT MODECOLLECTIES AAN 

MET EEN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN. DENK DAARBIJ AAN 

MARC CAIN, BYBLOS EN LAURA BIAGIOTTI. MODEMERKEN DIE 

STUK VOOR STUK HUN OORSPRONG HEBBEN IN DE MODE. DE 

MODEBRANCHE DIE - NET ALS DE OPTIEK – VANDAAG DE DAG 

CONCURREERT MET KETENS. HANS VAN DIJK VAN VAN DIJK UIT 

WAALWIJK WEET DEZE STRIJD ‘MOEITELOOS’ TE WINNEN. MET 

EEN FLORERENDE MODEZAAK IN HET CENTRUM VAN WAALWIJK 

WEET HIJ EEN GROOT PUBLIEK UIT DE GEHELE REGIO TE TREKKEN 

EN BEHOORT HIJ TOT DE SUCCESVOLSTE ZELFSTANDIGE MODE-

ONDERNEMERS VAN NEDERLAND. BOVENDIEN GUNT HANS 

VAN DIJK HET MERK MARC CAIN EEN PROMINENTE PLAATS IN 

ZIJN WINKEL. DE REDACTIE VAN DE OPTICIEN VRAAGT HANS 

VAN DIJK NAAR ZIJN ‘GEHEIM’ TOT SUCCESVOL ZELFSTANDIGE.



O P T I E K  I N  B E E L D

HOE WORD JE EEN ‘LOCAL HERO’?
“Door er voor te zorgen dat je een bestemming wordt.  Door niet afhankelijk 
te worden van de bezoekers in Waalwijk, maar dat je probeert het kopen van 
spullen tot iets gezelligs te maken. Die uitdaging wordt alleen maar groter, 
omdat het kopen van kleding door de nieuwe online autoriteit verandert. 
Daarom moet je ervoor zorgen dat de geïnformeerde klant – men heeft zich 
immers al op het internet georiënteerd – bij jou, in jouw omgeving toch nog 
kan ontdekken. Je moet klanten de ervaring geven dat ze zelf dingen ontdekken 
en ze het zeker niet voorkauwen. Zorg daarbij dat je mensen de aandacht geeft 
die ze verdienen. Dan ben je niet één van de vele, maar dan komen klanten 
speciaal naar jou toe. Dat doe je door niet alleen kleding aan te bieden. Zo is 
er in onze zaak ook een cafeetje aanwezig, schoenen et cetera. Klanten een 
ontdekkingsreis bieden, daar draait het om.” 

HOE STEM JIJ EEN OPTIMALE MIX VAN MODEMERKEN OP 
ELKAAR AF?
“Dat is eigenlijk vrij simpel in mijn geval. Ik volg puur mijn intuïtie, omdat 
dat mijn beste raadgever is die nooit liegt. In een grote winkel kan je het niet 
veroorloven om te afwijzend te zijn. Zo verkoop ik een merk als Zoe Karsen 
moeiteloos naast Marc Cain. Als je aan mij vraagt wat voor type klant ik in mijn 
zaak krijg, dan kan ik daar ook geen antwoord op geven. We zijn een eigen-
aardige winkel. Dat betekent dat je mij aardig vindt of niet. Als je deze winkel 
aardig vindt, dan kom je er graag. Het selecteert zich vanzelf. Dat is niet ineens 
een bewuste keuze. Of misschien ook wel, alleen ik sluit daarbij niemand uit. 
Daarom moet je ook nooit bang zijn om eigenaardig te zijn. Het mooiste wat 
je kunt worden is jezelf.”

“Je moet inkopen uit overtuiging en niet uit angst. Misschien denken sommige 
opticiens wel eens ‘als ik geen Persol koop dan ligt het misschien volgende 
week bij mijn buurman in de winkel’. Maar in mijn ogen is dat geen goede 
insteek, omdat uiteindelijk je klant toch wel geïnformeerd is. Alleen hij ver-
trouwt jou. Jij moet er voor zorgen als jij iets verkoopt, dat je dat met overtui-
ging doet. Bovenal moet je daarom je vak leuk vinden!.”

FLHO VOERT MARC CAIN EYEWEAR IN HAAR PORTFOLIO EN 
JIJ VOERT MARC CAIN IN JE KLEDINGZAAK. WAAROM HEB JIJ 
GEKOZEN VOOR MARC CAIN?
“Marc Cain is een merk dat qua gevoelswaarde als een handschoen past bij 
Van Dijk. Het is voor een leeftijdsloze vrouw met een jonge geest. Marc Cain is 
een hele competente zakenpartner; betrouwbaar, beschikbaar en betrokken. Ik 
gun een merk de omgeving die het nodig heeft om zijn kracht te tonen. Ik ben 
absoluut geen lappendeken van shop-in-shops wat je tegenwoordig veel ziet, 
omdat je dan de autoriteit aan de merken laat en niet bij jou als ondernemer. 
Ik wil dat de mensen naar Van Dijk komen omdat ze weten dat ze daar bij hen 
passende labels vinden. En dat je daar als ondernemer een omgeving schept 
die daar recht aan doet.”

“De band die we opbouwen met een merk is een organische groei. Je begint 
en het wordt steeds beter. Ik werk al vijftien tot twintig jaar met Marc Cain. 
Het merk blijft trouw aan haar klanten en trouw aan het feit dat ze altijd ver-
rassen in positieve zin. Als je kiest voor een merk dan moet je dat doen omdat 
je denkt dat de gevoelswaarde  past bij de klant die jij wilt bedienen. Je moet 
niet doen wat je klant wilt. Je moet ervoor zorgen dat je klant doet wat jij wilt. 
En dat is een kwestie van doen en kiezen. Niet iedereen moet Marc Cain willen 
verkopen namelijk.”

“Afwachten tot je klanten komen, die tijd is er nooit geweest en zal ook nooit 
komen. Denk pro-actief. Dat heb ik altijd gedaan.”

ALS JE MORGEN EEN OPTIEKZAAK ZOU STARTEN, HOE ZOU DIE 
ER DAN UITZIEN?
“Hoe ik hem mooi vind. In mijn huidige winkel staan ook veel oude elementen 
die ik gewoonweg mooi vind. Je moet je ziel erin leggen. En iedereen heeft 
zijn eigen waarheid, daarom wil ik ook zeker niet belerend overkomen. Maar 
ik vind het wel belangrijk om vanuit je eigen autoriteit te kunnen spreken en 
handelen. Dat is de kacht van een local hero”

Voor aanvullende informatie: 

Mariëlle Uitdewilligen:
Tel. +31 (0)6 52294453

Michelle van Tol:
Tel. +31 (0)6 21854888

For Local Heroes Only
Tel. +31 (0)416 272038
www.flho.nl
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C O L L E C T I E N I E U W S

De Contemporary Acetate Collection is geïnspireerd op de mogelijkheden van 
de hedendaagse bouwkunde. De brillen zijn een herinterpretatie van klassieke 
vormen in moderne, hedendaagse ontwerpen. Verder zijn de brillen verkrijg-
baar in een reeks van diepe tinten en marmer geïnspireerde patronen. Dit geeft 
de frames een individualistische en verfijnde look. Daarnaast is de fusie van 
acetaat en bètatitanium een onderscheidend kenmerk in Fleyes nieuwste col-
lectie. Het bètatitanium is knap geïntegreerd door het acetaat in het frame en 
in de uiteindes van de brilveren. Deze gecompliceerde procedure zorgt voor 
een innovatief detail dat balans brengt in het design. 

FLEYE
Brillen van Fleye bevatten een combinatie van lichte materialen die tegelijker-
tijd een modieus karakter hebben. Het Deense merk staat verder bekend om 
innovatieve designs, Scandinavische eenvoud, hoge kwaliteit en baanbrekende 
materialen. Zo ontwierp de brillenfabrikant de eerste bril met een montuur die 
het door de mens gemaakte koolstofvezel combineert met het natuurlijke van 
hout. Deze bril werd bekroond tot bril van het jaar 2016.

Meer informatie: Hanewacker Eyewear
Tel. +31 (0)622468711, www.fleye.dk

DE NIEUWE COLLECTIE VAN HET DEENSE BRILLENMERK FLEYE, ‘CONTEMPORARY ACETATE’, IS EEN RE-INTERPRETATIE VAN ICONISCHE, KLASSIEKE 

VORMEN MET HEDENDAAGSE, ONDERSCHEIDENDE ELEMENTEN. DAARNAAST BEVAT DE COLLECTIE EXPRESSIEVE FRAMES, EEN VERRASSENDE 

COMBINATIE VAN MATERIALEN EN INTENSE KLEUREN. 

Fleye BRENGT KLASSIEKE VORMEN 

      IN MODERNE ONTWERPEN

FITOFAR OVERZETBRILLEN
OFAR HEEFT DRIE NIEUWE MODELLEN OVERZETBRILLEN TOEGEVOEGD AAN HAAR 

TOCH AL UITGEBREIDE ASSORTIMENT. DE MONTUREN VAN MODEL VZ0007 HEB-

BEN EEN METALLIC AFWERKING MET STREPEN OF POLKA DOTS. 

De kras werende kunststof glazen zijn gepolariseerd en 100% UV-werend (UV400), 
waardoor de ogen ook bij felle zon goed beschermd blijven. Alle FitOfars worden 

geleverd met een microvezel pouch en sportief etui. 

Voor aanvullende informatie: Ofar
Tel. +31 (0)320 247104,  www.fitofar.nl of www.ofar.nl

Met UV-FIX kan de opticien glasbrillen, AIR-
Titanium- of eengats-monturen veel eenvou-
diger verwerken. UV-FIX is uitermate geschikt 
voor reparatiewerkzaamheden en ook als borg-
middel. Zelfs bij een te klein geslepen glas of 
verkeerd geboord gat biedt UV-FIX uitkomst. 
Uitharden van de UV-Fix onder de UV-lamp 
duurt slechts enkele minuten.

http://www.fleye.dk/
http://www.fitofar.nl/
http://www.ofar.nl/
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Wij blijven gefocust!

Incl. MKH-methode

Circulaire of lineaire polarisatie

HLM-9000A
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v.v. wavefront analyse technologie 

Hartmann sensor 

Geavanceerde wavefront technologie

Nauwkeurige meting van 
keratometrie- en refractiedata 

Incl. bedieningspaneel.

Nabijtest mogelijk door kantelbare 
phoropter van 0° tot 45° 

mailto:info@optiekxl.nl
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O’Max Instruments BV • Pasteurstraat 2, 2811 DX Reeuwijk

Telefoon: 0182 39 61 11, Fax: 0182 39 91 39 • E-mail: info@omax.nl • www.omax.nl

Wij hebben oog 
voor uw totaaloplossing

O’Max Instruments is exclusief distributeur van Topcon kwaliteitsinstrumenten

voor de optiekbranche. Een wereldmerk met sterke focus op kwaliteit, gebruiks-

gemak en innovatie. Dit betekent een verademing voor uw workflow en een

directe meerwaarde voor u én uw klanten.

O’Max instruments levert een geïntegreerde totaalopossing met een compleet 

programma van innovatieve instrumenten, software en bijpassend meubilair.

Kijk op www.omax.nl voor meer informatie.

an Essilor Company

O’Max Instruments BV

Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar  •  Telefoon: +31 (0)88 - 0888160

Postbus 102, 6900 AC Zevenaar  •  E-mail: info@omax.nl  •  Internet: www.omax.nl

Innovatieve & 
High-Tech instrumenten

Multifunctionele
refractieunits

Hoogwaardige
service

(remote)  
Helpdesk

Online registratie
instrumenten

Software oplossingen
 & koppelingen

mailto:info@omax.nl
http://www.omax.nl/
http://www.omax.nl/
http://omax.nl/
http://www.omax.nl/

