
Beste collega, NUVO, FOAB, leverancier, (inkoop)organisatie en andere belanghebbenden,

Na 5 jaar valt wat mij betreft definitief het doek voor ons initiatief ZIENRS en daarmee komt 
ook een einde aan het faciliterende bedrijf: Dealer voor Dealer B.V.

ZIENRS is ontstaan uit een (korte) samenwerking van 120 zelfstandige optiekbedrijven met bijna 
200 winkels. Dat dit überhaupt gelukt is mag (achteraf) een wonder heten!

EEN KLEIN STUKJE GESCHIEDENIS

Waarom ontstond ZIENRS?
Er is geen opticien te vinden die de huidige situatie; iedereen mag zich opticien noemen, 
aanvaardbaar vindt. Ook de repeterende boodschap van de ketens: een bril is een bril, die kost 
79 euro en je krijgt er altijd 2 cadeau is voor iedere zichzelf respecterende vakman of vrouw een 
doorn in het oog. Want als het nu nog waar zou zijn.....maar dat is gewoonweg niet het geval. 

Wat kun je doen om dit te veranderen?

1. Zorgen dat de minister van de optiek weer een beschermd beroep maakt, een missie voor de 
NUVO

2. Het vak borgen middels een onafhankelijke KIWA certificering die er inmiddels is: de FOAB. 
Dit zou punt 1 ook een stuk eenvoudiger maken.

3. De boodschap van kwaliteit verkondigen aan de consument middels een platform waar 
individuele winkels zich kunnen aansluiten mits ze voldoen aan punt 2.

Voor punt 3 was ZIENRS opgericht en was een optiek-ondernemer bereid (tijdelijk) afstand te 
doen van zijn winkels en keihard aan de kar te gaan trekken. Ik, Arjan van der Klei, was die gek en 
ben vele illusies armer maar ook een paar ervaringen rijker. Ik neem nu definitief afstand maar wil 
je graag nog even mijn visie geven over de materie en hoe de kar, mijn inziens, alsnog in het juiste 
spoor te manoeuvreren is.

Er is er geen ‘samen’ in de zelfstandige optiek.
Iedereen die het tegendeel beweert is net zo naïef als ik 5 jaar geleden. Men is op zoek naar wat 
het beste is voor hem of haar. Bevalt iets niet dan is het ‘kont tegen de krib’ en ‘ik kan het zelf 
beter’. Er is wel behoefte aan een kwaliteit club maar die moet er gewoon zijn. Geen tijd om iets te 
bouwen! Het ‘samen’ moet iemand creëren en daarna moet de ondernemer er niet mee omheen 
kunnen. Een brancheorganisatie 5.0. Dat zou kunnen werken. Ik schrijf vijf punt nul omdat we nu 
op 1.0 zitten. Er moeten grote dingen veranderen bij de NUVO mijn inziens. Nieuwe tijden, nieuwe 
wetten.

Mijn ervaring is inmiddels dat de meeste zelfstandigen (maar zeker ook leveranciers) het nog 
altijd belangrijker vinden om zich van andere zelfstandige collega’s te onderscheiden, dan dat er 
bereidheid is om gezamenlijk een tegengeluid te laten horen tegen de strategie van de ketens 
en online-aanbieders. Dit ondanks alle ergernissen en frustraties die men graag uit op fora en in 
discussiegroepen. De ‘verdeel-en-heers’ aanpak van de ketens werkt nog altijd uitstekend en blijft 
ook werken zolang de zelfstandigen ook daadwerkelijk niet bereid zijn samen te gaan werken.

Een branche organisatie voor de zelfstandige optiek is de 5.0 wellicht. 
De NUVO excelleert mijn inziens in: kijk eens wat we allemaal doen en lekker korting op je 
verzekeringen, maar het echt belangrijke werk doet men niet of pakt men op met de traagheid van 
een slak op een zoutvlakte. Ik ben in die 5 jaar geen vooruitgang tegen gekomen bij de NUVO op 
het vlak waarvoor wij staan. Praten, praten en nog eens praten.....



Want hoe simpel kan het zijn?
De NUVO heeft de kwaliteit van de optiek in Nederland als speerpunt benoemt en wil ook graag 
meer doen voor de in toenemende mate klagende zelfstandige optiekbedrijven. Op dit moment is 
van de ketens alleen Specsavers nog lid van de NUVO. Neem afscheid en laat alle zelfstandigen 
die er in 2030 ook nog willen zijn lid worden. Spreek een goed contributie bedrag af en huur de 
beste mensen in die de belangen van de zelfstandigen gaan behartigen. Deze mensen moeten 
wel optiekverstand hebben, maar mogen beslist geen eigen bedrijf hebben. Betaal ze een heel 
goed salaris en spreek af wat ze moeten bewerkstelligen en binnen welke termijn. Hef de ANVC, 
OVN en wat we nog meer hebben op en integreer deze beroepsgroepen binnen de NUVO. Laat 
de ketens zelf uitzoeken hoe ze verder gaan maar belangrijk: houd ketens, cowboys en (de 
betere) zelfstandigen apart van elkaar.

Dan krijg je dit model:

NUVGZO 5.0 = NEDERLANDSE UNIE VAN GECERTIFICEERDE ZELFSTANDIGE  
OPTIEKBEDRIJVEN
• Opticiens, contactlensspecialisten en optometristen
• allemaal gecertificeerd volgens de onafhankelijke KIWA normering (certificering is 

branchebreed en is niet zozeer om mee naar buiten te treden maar om duidelijk te hebben 
welke kwaliteit er geleverd wordt in het aangesloten bedrijf) 

• allemaal onder 1 dak vertegenwoordigd door een professioneel bestuur, ANVC, OVN en 
andere organisaties kunnen opgeheven worden.

• marketingapparaat in werking zetten en consumenten opvoeden hoe het ook alweer echt zit
• leven van ‘collega’s’ die bullshit verkopen onmogelijk maken
• spreekbuis zijn van de beste optiekbedrijven
• hoofdtaak NUVGZO: van de optiek weer een beschermd beroep maken
• het mag ook gewoon NUVO blijven heten natuurlijk :-)

Afijn dat wilde ik nog even kwijt.......

Ik heb een paar leuke klanten over gehouden aan het ZIENRS avontuur, waarvoor ik met liefde 
de marketing doe en blijf doen. Ik ga weer terug naar het eigen bedrijf LUKX en zal ons kantoor 
per 1 januari verlaten hebben. De Dealer voor Dealer B.V. gaat te zijner tijd opgeheven worden. 
De ZIENRS website houd ik in de lucht en blijft beschikbaar voor initiatief! De ZIENRS site met 
algemene optiek informatie wordt elke maand zo’n 10.000x bezocht.

Bedankt voor de afgelopen 5 jaar en we zien elkaar ongetwijfeld weer ergens. Voel je vrij om de 
mail door te sturen, ik heb mijn best gedaan om iedereen te mailen maar er zullen er ongetwijfeld 
een paar doorgeglipt zijn.

Vriendelijke groeten,

Arjan van der Klei
arjan@lukx.nl
023-2026911

Adres per 1 januari:
LUKX Optiekspecialisten
Spekstraat 2
2011 HM Haarlem
023-2026911

https://www.lukx.nl
https://www.zienrs.nl

