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DE SYNERGIE 
VAN OOG EN OOR

OOGWERELD BOUWHUIS
hoewel hij zijn bedrijf afgelopen mei verkocht aan oogwereld, is jos van rhee 
(bijna 66) nog een aantal dagen in de week te vinden bij oogwereld bouwhuis in 
goor, waar horen, zien en oogzorg bij elkaar komen. “oogwereld is een prettige 
partij en ze laten veel zoals het is. de ziel van het bedrijf verandert niet”. 

TEKST Erik Riemens BEELD Loek Peters

“In 1999 kregen mijn vrouw Jolanda en ik de gelegenheid 
om Bouwhuis Optiek over te nemen. Ik had al eerder voor 
de toenmalige eigenaar gewerkt en heb ook een optiekwin-
kel in Enschede gehad”, vertelt Jos. “Ik kom oorspronkelijk 
niet uit deze wereld. Vroeger wilde ik bakker worden. Alleen 
toen bleek ik bakkerseczeem te hebben. Door mijn zwager 
die opticien was, ben ik het vak ingerold. Wat ik het mooie 
aan mijn vak vind, is het geven van eenvoudige tekst en 
uitleg aan de klanten. Daar hebben we letterlijk werk van 
gemaakt. Ik denk dat we daar wel uniek in zijn. Dat typeert 
ons sowieso en wordt als zeer prettig ervaren. Vaak weet de 
klant niet eens wat het probleem precies is. We willen het 
juist klein en tastbaar brengen en houden. Dat maakt mijn 
werk ook zo boeiend. Iedere klant is namelijk anders, dus 
iedere werkdag ook”.

Eenvoudige oplossingen
“Ons team van adviseurs is in staat om het complexe pro-
ces bij de aanschaf van bijvoorbeeld multifocale glazen 
simpel uit te leggen. Dat spreekt de klant heel erg aan en 
dat zeg ik ook altijd tegen het team. We gaan voor top-
zorg, topaandacht en topkwaliteit. Als een klant tevreden 
de winkel uitgaat en volgend jaar weer terugkomt, pas dan 
kun je zeggen dat jij vandaag je werk goed gedaan hebt. 
Een simpel voorbeeld: als jij schoenen draagt die een maat 
te klein zijn en je wordt gevraagd een marathon te lopen, 
dan doe je dat niet. Zo is het ook als je een bril nodig hebt. 
Droge en vermoeide ogen, wazig zien, veel op je telefoon 
of beeldscherm kijken en aan het eind van de dag klagen 
over hoofdpijn. Droge-ogenproblematiek zie je ook steeds 
vaker en dat komt vooral vanwege die prestatiedruk en dat 
we geconcentreerd moeten kijken. We gunnen onze ogen 
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eigenlijk geen rust, terwijl er daarnaast eenvoudige oplos-
singen zijn zoals oogdruppels, oogmassage en ooglidhygi-
ene. We zetten als team altijd samen in op het beste resul-
taat voor de klant en dat hoeft echt niet het duurste van het 
duurste te zijn”.

Hoofdzorg 
Behalve een ruim assortiment (zonne)brillen, contactlen-
zen en andere benodigdheden, heeft Bouwhuis ook een 
hoorafdeling, die onlangs verkocht werd aan Hoorpartners. 
“De stap van een bril naar gehoor is niet groot. Er is syner-
gie. Ik noem dat hoofdzorg, die ik graag wil bieden door de 
drempel te verlagen. Die combinatie is echt een voordeel en 
dat krijgen we ook terug van klanten.

In 2008 hebben we groots verbouwd. We hebben nu een 
hele mooie en ruime winkel met de nieuwste collecties, mo-
dernste apparatuur en alle mogelijkheden om maatwerk 
te leveren voor oren en ogen. Toen hebben we een nieuw 
specialisme toegevoegd, namelijk het aanmeten van hoor-
toestellen. We hebben meerdere audiciens, verzorgen een 
gratis hoortest en geven de beste hoorzorg. Daarnaast heb-
ben we Oogzorg Hof van Twente, onze optometrie-afdeling. 
Veel mensen die met oogklachten bij een huisarts kwamen, 
werden meteen doorverwezen naar de oogarts. Wij funge-
ren als tussenportaal. We hebben optometristen in dienst 
en dankzij hen voorkomen wij in 80 procent van de geval-
len dat mensen een dure behandeling moeten ondergaan 
in een ziekenhuis. Bij ons wordt het uiteindelijk vergoed 
door de verzekering en betaal je geen eigen risico. Wat ik 

wel belangrijk vind, is om het niet commercieel te maken. 
Ik zie als het paramedische zorg. Zo hebben we een verre-
gaande samenwerking met veel huisartsen in de regio en 
dat werkt prima”.

Contact met de klant
Ondanks dat hij geen eigenaar meer is, geniet Jos nog volop 
van zijn werk. Het contact met klanten is en blijft het aller-
mooiste. Ook in de overgangsfase. “Klanten vinden het toch 
wel prettig als ik er af en toe nog ben. Ik werk nu nog vier da-
gen, straks drie en eind volgend jaar stop ik dan echt. Wat ik 
dan ga doen? Geen idee. Ik zie dan wel hoe de vlag erbij hangt”.
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