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multifocale brillenglazen. Opticiens kunnen zich zo met 
de HOC product- en communicatieondersteuning direct 
onderscheiden met kwalitatieve kijkoplossingen voor hun 
loyale consumenten”.

uv-bescherming belangrijk voor iedereen 
In verschillende media lees je regelmatig over de schade-
lijke effecten van de toename van schadelijke UV-stralen. 
Het KWF Kankerbestrijding ging zelfs zo ver, dat zij advise-
ren dat onderwijskrachten de schoolkinderen op zomerse 
dagen moeten insmeren met zonnebrandcrème. “Als je 
dit doortrekt naar de optiek: kunnen wij samen met opti-
ciens jonge consumenten en ouders bewust maken voor 
de noodzaak voor preventieve oogzorg, gecombineerd 
met de nieuwste kijkoplossingen en extra supplementen 
op brillenglazen, zoals de extra UV-bescherming voor de 
ogen? Zo verbreed je het aanbod van de nieuwste look van 
monturen tot begrijpelijke keuze voor oogzorg en brillen-
glazen”, besluit Rob van Groeningen. 

local hero’s onderscheiden zich 
Veel opticiens konden zich door de jaren heen als echte 
‘local hero’ onderscheiden, ondanks de snel veranderende 
marktomstandigheden. Zelfs met als resultaat dat zij, on-
danks de toenemende concurrentie, hun positie versterk-
ten. “Deze ondernemers gaan tijdig op zoek naar nieuwe 
accenten als oplossing voor de uitdagingen in hun bedrijf. 
Daarin hebben zij met HOC en HOI een partner, die vaak 
direct betrokken wordt in het samen ontwikkelen en intro-
duceren van nieuwe concepten. Bijvoorbeeld het opstarten 
of uitbouwen van onderscheidende oogzorg gericht op de 
vele verschillende doelgroepen die er nu zijn”. 

Rob van Groeningen, directeur van Holland Optical Com-
pany, ziet kansen voor de opticien. Consumenten worden 
door hun directe omgeving en de media regelmatig ge-
informeerd over allerlei veranderingen die juist te maken 
hebben met gezondheid en de noodzakelijke preventieve 
oogzorg op langere termijn. “Bijvoorbeeld de actuele the-
ma’s van het toenemende en schadelijke blauwlicht, UV-
stralen of effecten voor de vele diabeten en macula dege-
neratie. Samen met organisaties als Oog voor Gezondheid 
en Goed voor Ogen hebben wij nieuwe oogzorgconcepten 
rondom de nieuwste OCT DuoScans en Fundus Camera 
opgezet, waar opticiens en optometristen direct mee kun-
nen starten. Laagdrempelige service zorgt zo voor een 
prima balans tussen oogzorg, onderscheidende kwaliteit 
en service voor de consument”. 

toenemend vertrouwen consument 
Gelukkig is ook de consument zich steeds meer bewust 
van de noodzakelijke oogzorg en bijbehorende nieuwe 
kijkoplossingen. Nu ook het vertrouwen van de consu-
ment in de economie weer toeneemt, kunnen opticiens 
direct hierop inhaken, vindt HOC. “Consumenten zijn zich 
ook steeds vaker bewust dat zij meerdere kijkoplossingen 
nodig hebben in hun actieve en digitale lifestyle. Zo heb-
ben wij in juni met succes de enkelvoudige en multifocale 
brillenglazen gekoppeld aan de nieuwe Polaroid zonne-
glazen. Opticiens ervaren direct dat consumenten dit een 
kwalitatief hoogwaardige tweede bril vinden als logische 
extra kijkoplossing. In het najaar zullen wij dit concept ver-
der uitbreiden met enkelvoudige, bureau-/hobbyglazen en 

er is veel energie in de markt, we spraken er al met hoc over in  
deel 1 markt en product. kijkgewoontes veranderen, filiaalbedrij-
ven communiceren aanbiedingen met regelmatig een extra bril 
gratis, nieuwe toetreders bieden goedkope kijkoplossingen zon-
der directe oogmeting. 
hoe reageren organisaties en bedrijven samen met de opticiens op 
de snel veranderende  marktomstandigheden? hoe kunnen zij op-
ticiens als local hero nóg sterker maken in zijn positie? bedrijven 
die altijd bewust zijn van de combinatie van persoonlijke samen-
werking eb techniek & innovatie, zoals holland optical company, 
hebben het natuurlijke dna om opticiens in deze uitdaging met 
maatwerk te ondersteunen. 

Van zorg naar ontzorgen

Het DNA 
van HOC
Deel 2 De opticien als merk

optic works 
Ook de ontwikkelingen en complexiteit van de ver-
schillende optische instrumenten en inslijpappara-
tuur staan niet stil. Om de kwaliteit en technische 
knowhow van service en advies verder te waarborgen 
en versterken voor de toekomst, is een nieuwe service 
organisatie opgezet onder de naam OPTIC WORKS. 
Deze bundelt de kennis en ervaring in één team van 
technici voor alle service activiteiten van producten 
van de verschillende merken instrumenten. Zo kunt u 
zorgeloos blijven werken met de door HOI geleverde 
instrumenten. 

eyelinetechniek en innovatie


