
achtergrond eyeline

Erfelijke informatie ligt besloten in DNA. Holland Optical 
Company (HOC) is een van origine Nederlands bedrijf, op-
gericht in 1981 in Diemen, nadat Lou Teunissen het bedrijf 
vanuit American Optical (AOC) overnam. In 1998 verkocht 
hij HOC aan het Franse bedrijf BBGR, specialist in het ont-
wikkelen en produceren van brillenglazen. “Met BBGR heb-
ben wij een sterke partner voor de opticien voor zijn selectie 
van brillenglazen, innovaties en services”, vertelt directeur 
Rob van Groeningen. “BBGR is de nummer 3 in Europa 
als het gaat om multifocale brillenglazen. Met de verschil-
lende Silmo d’Or Awards bewijst BBGR zijn innovatieve 
kracht, waar de opticien zich direct mee kan onderschei-
den. Net als BBGR in Frankrijk staat ook HOC dichtbij de 
opticien, die zich als ‘local hero’ in zijn verzorgingsgebied 
presenteert. Je kunt dat ook wel ‘Hollands koopmanschap’ 
noemen. Als HOC verbinden wij dit met onze aanpak als 
‘Always Closer’. Als bedrijf en medewerkers staan wij voor 
transparantie, professionaliteit, flexibiliteit, maatwerk en 
creativiteit in concepten en oplossingen voor opticiens”. 

be a local hero
Ook HOC ervaart regelmatig dat er een grote verscheiden-
heid is in de positie en de daaraan gekoppelde behoeften 
van opticiens voor samenwerking en ondersteuning. Een 
opticien in Zeeland of Zuid-Limburg vraagt regelmatig an-
dere oplossingen dan die in Groningen. “Wij zien onze re-
latie vanuit elke unieke positie als ‘Be a local hero’, ofwel dé 
opticien met de beste professionele oogzorg en glasadvies 
waar de consument op kan vertrouwen. HOC is hierbij een 
succesvolle partner voor de kwaliteit en opbouw van het 
glasprogramma, service, creatieve communicatie en maat-
werk promoties. Dus die passen bij de wensen en situatie 
van de opticien”, vertelt Van Groeningen enthousiast.

always closer
Het DNA van HOC zit ‘m in ‘Always Closer’, vanuit de per-
soonlijke betrokkenheid het samen ontzorgen van de opti-
cien. “Zo kunnen wij meebouwen aan het succes van de op-
ticien. Weer invulling geven aan de vele kansen die er nu zijn. 
Met BBGR zijn wij bijvoorbeeld ook echt onderscheidend in 
het aanbieden van eenvoudig uit te leggen ‘intelligente’ bril-
lenglazen. Neem Intuitiv, het enige multifocale brillenglas, 
dat een specifiek ontwerp heeft voor links- en rechtshandi-
gen. Juist in deze digitale wereld een wereld van verschil”.

vertrouwde merken
HOC presenteert naast het glasprogramma van BBGR het 
premium merk Nikon. Een sterk merk met innovatieve op-
lossingen voor opticien en consument. Vanuit HOI worden 
alle opties voor refractie-, optometrie en inslijpapparatuur 

er is veel energie in de optiek, kijkgewoontes veranderen, filiaal-
bedrijven communiceren aanbiedingen en een extra bril gratis, 
nieuwe toetreders leunen op prijs met soms zelfs een oogmeting. 
aanbiedingen met een tweede of zelfs derde bril gratis of voor een 
geringe meerprijs zijn geen uitzondering. hoe reageren organi-
saties en bedrijven zoals hoc samen met de opticiens hierop? hoe 
kunnen zij met nieuwe initiatieven, services en verkooptools de op-
ticien sterker maken in zijn positie? bedrijven van hollandsche bo-
dem, zoals holland optical company, hebben het natuurlijke dna 
om opticiens in deze uitdaging met maatwerk te ondersteunen. 
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op maat aangeboden. “Vertrouwde merken met kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen zoals Essilor, CSO, Block, Shin-
Nippon en Mazza vormen de basis van ons programma. 
En met de distributie van de contactlensvloeistoffen is 
HOC een zeer complete partner”. 

drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek
U kent het kinderliedje wel. Net zoals die drie jongens van 
nog geen 10 jaar die Rob van Groeningen laatst tegenkwam 
op straat. Niet meer samen voetballen, maar de filmpjes 
en voetbal kijken op een tablet buiten kijken! “Je realiseert 
je dan direct dat ook het kijkgedrag bij de jongste gene-
raties heel snel verandert en blijft veranderen. Van tablet, 
iPhone tot Apple Watch, met steeds kleinere lettergrootte 
en hel licht. Daarbij weten wij nu ook dat zij de kans heb-
ben om 100 jaar of ouder te worden. Dan zijn simpele pro-
ducten als Blue- en UV-coatings een natuurlijke kans voor 
opticiens om echt 100 procent bescherming aan te bieden. 
Dus ook van de achterkant van het brillenglas. Als wij in 
Nederland 500 miljoen euro uitgeven alleen al aan running 
equipment - zie het aantal marathons en runs dat wordt 
georganiseerd - dan moeten er genoeg kansen zijn voor 
daglenzen en sportbrillen op sterkte. Steeds meer mensen 
willen aan het water wonen, waarvoor opticiens direct Po-
laroid op sterkte kunnen aanbieden als tweede bril voor 
jong en oud. De opticien kan samen met HOC en BBGR 
nog veel werk van innovatie en effectieve productkeuzes, 
waar de consument het onderscheid van begrijpt”, zegt 
Van Groeningen.

Als je je vandaag aanpast aan de veranderende omstandig-
heden en kijkgewoontes van consumenten, kun je je direct 
onderscheiden, vindt HOC dus. “Ga weer een beetje dro-
men en treed de consument met klantgerichte kijkoplos-
singen tegemoet. Maak direct het verschil. HOC is voor op-
ticiens daarbij graag de partner van Hollandsche bodem”.

nieuw kijkgedrag dé kans voor zelfstandige 
opticien

Op de website van de KNMI 
staat elke dag de zonkracht 
met een UV-index. Consu-
menten worden net als bij 
het pollenbericht, elke dag 
geïnformeerd over de zon-
kracht en hoeveelheid van 
de schadelijke UV-straling. 
Doe er uw voordeel mee!


