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“De kwalitatieve uitstraling staat centraal”, vertelt Tessa. 
“Een mooi, goed verzorgd interieur dat de klant het gevoel 
geeft een hoogwaardige optiekzaak binnen te stappen. Hoe 
dat er precies uitziet, is per winkel verschillend”.
“Als je een winkel overneemt die er goed uitziet, of recen-
telijk verbouwd is, komt er alleen op de gevel een aanpas-
sing en soms in de winkel een signing”, vult Will aan. “Van 
de eerste vijf of zes winkels die we gingen verbouwen, toen 
we nog wat kleiner waren, hebben we er wel een aantal in 
dezelfde stijl gedaan. Omdat we die stijl wel prettig vinden 
en het in deze winkels alweer tijd was voor een make-over, 
hebben we deze ‘cosmetisch’ verbouwd. Met een stijlvollere 
brillenpresentatie en een fris interieur heb je als het ware 
weer een nieuwe ‘refurbished’ winkel. We hebben hier een 
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goede weg in gevonden, maar elke winkel krijgt de aanpak 
die past bij dat specifieke bedrijf. Sommige winkels in de 
stad hebben een net wat ander karakter nodig dan in een 
dorp. Soms wat hipper of meer merk-gerelateerd”. 

Eigenheid behouden
“Hoe we de winkel gaan inrichten, hangt ook af van het as-
sortiment en hoe we dat op die locatie willen presenteren”, 
legt Tessa uit. “We hebben bijvoorbeeld in Roermond een 
winkel met heel veel zonnebrillen en daarvoor hebben we 
een speciale presentatie gemaakt. In die winkel zat al veel 
creativiteit, bijna excentriciteit, en dat hebben we gewaar-
deerd. We willen de eigenheid van de winkels behouden. 
Uiteraard hebben we wel een visie op hoe de ideale win-
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kel voor ons eruitziet; zo zouden we bijvoorbeeld het liefst 
overal een liggende presentatie hebben en geen producten 
in een gesloten systeem hangen”.

Duidelijke plaats voor merken 
Onze collectie is in te delen in vijf montuurstijlen waarmee 
alle winkels op maat kunnen werken. Bij iedere verbouwing 
wordt gekeken hoe de stijlen verwerkt kunnen worden in 
het interieur en de uitingen in de winkel. “Wanneer je op 
basis van deze stijlen werkt, kun je de kleurrijke brillen bij 
elkaar hangen en de rustige, minimalistische monturen op 
een andere plek”, vertelt Tessa. “Deze thema’s komen altijd 
in het assortiment aan bod en als wij een winkel een make-
over geven, komen ze ook in de presentatievormen terug. 
Een van onze USP’s is dat we zoveel mooie montuurmer-
ken hebben en die willen we een duidelijke plaats geven in 
de winkels. We hebben ervoor gekozen in onze eigen stijl 
merkbordjes te maken, zodat alle merken evenveel aan-
dacht krijgen. Ze moeten allemaal duidelijk zichtbaar zijn; 
we willen de merken echt een podium geven: ‘Wij hebben 
deze merken geselecteerd voor de klant en die presenteren 
we met trots’. Dat we een ‘multibrand store’ zijn zie je ook 
terug in onze campagnes”. 
Omdat oogzorg net zo’n belangrijke pijler onder Oogwereld 
vormt als de merken, wordt per campagne afgewogen of de 
focus wordt gelegd op inspiratie en mooie merken of meer 
op de geboden oogzorg. Oogwereld introduceerde onlangs 
de Ooggezondheidscheck, die gratis wordt uitgevoerd bij 
een oogmeting. Elke winkel heeft daarvoor een fundusca-
mera gekregen. Ook hier kan met een campagne aandacht 
aan worden gegeven. 

Lokale feestjes
“We hebben enkele malen per jaar een boodschap die we 
over alle winkels verspreiden, met daarin een actie-ele-
ment. Onze hoogwaardige service en producten tijdelijk 
met een korting. Daarnaast kijken we naar klantgroepen en 
doelgroepen om daar specifieke promoties op af te stem-
men. Dat wordt centraal geregeld voor alle winkels. Een 

belangrijk onderdeel is ook de lokale aanpak. In het mar-
ketingteam is één collega specifiek voor lokale marketing 
verantwoordelijk, zoals bijvoorbeeld weekend-events waar 
met een lekker hapje, drankje en een uitgebreide collectie 
een lokaal feestje van wordt gemaakt, met een speciale uit-
nodiging naar de vaste klanten. Dat doen we custom made 
voor al onze winkels. Wij vragen hen dat vier tot zes keer per 
jaar te regelen en ze mogen zelf bepalen wanneer en met 
welke inhoud”. 
“Het DNA dat de oud-eigenaar heeft ingebracht door lokale 
activiteiten en -sponsoring proberen we te behouden”, zegt 
Will. “Dat DNA is juist de reden dat we een winkel bij ons 
willen laten aansluiten. En óók de reden dat opticiens zich 
willen aansluiten. Ze hebben dat vaak gezien bij eerdere 
overnames van ons. Het is een klein wereldje en mensen 
weten dat van elkaar”.

Duurzame verbouwingen
Wanneer een winkel verbouwd gaat worden, zoekt Oog-
wereld naar duurzame oplossingen, zowel wat betreft mi-
lieu als levensduur. “Eens in de tien jaar moet een winkel 
toch wel een opfrisser krijgen”, vindt Will. “Vroeger werd er 
gebouwd voor 15 tot 20 jaar en moest een interieur vooral 
tijdloos zijn. Die periode is nu korter, maar qua uitstraling 
moet een winkel wel voor een bepaalde tijd houdbaar zijn. 
Daarbij letten we zeker op duurzaamheid en waar mogelijk 
hergebruiken we materialen”. Dat geldt ook voor de etala-
ges: waar voorheen het decoratiemateriaal eenmalig werd 
gebruikt, is er nu een roulatiesysteem waarbij het wordt 
doorgeschoven naar andere winkels. 

“We zijn op allerlei gebieden volop in ontwikkeling en heb-
ben heel veel plannen voor hoe het nog mooier, beter en 
efficiënter kan”, vertelt Tessa. “Hoe kunnen we klanten beter 
helpen in het aankoopproces? Hoe kunnen we onze service 
verbeteren kijkend naar digitalisering? Het verbeteren van 
de klantervaring is iets waar we voortdurend aan werken”. 
 
voor meer info: www.oogwereld.nl
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