
partners van friederichs

je kunt als zelfstandige opticien van alles in huis hebben om je te onderscheiden van je collega’s, maar je 
moet als ondernemer ook in staat zijn je tools op de juiste manier in te zetten. als iemand weet hoe hij de 
aandacht op zijn winkel moet vestigen, is het hartger fijten van tempel optiek in schiedam. fijten bedenkt 
zelf alle marketingcampagnes, waarin hij personeel en klanten een rol laat spelen. een van de belangrijk-
ste pijlers is echter het geven van advies, ook waar het gaat om vloeistoffen. tempel optiek en leverancier 
friederichs hebben hierin een sterke band opgebouwd. 
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“Tempel Optiek heeft een omvangrijke en actieve database 
van contactlensklanten en deze groeit ook nog eens heel 
snel. Het belang van vloeistoffenverkoop is bij ons daardoor 
erg groot. Het ondersteunt de contactlenzenverkoop en is 
hiermee een onmisbaar onderdeel van een van de pijlers 
van Tempel Optiek”, vertelt Hartger Fijten, eigenaar van de 
optiekwinkel die een begrip is in Schiedam en omstreken. 
“Door onze jarenlange ervaring en voortdurende educatie 
van onze contactlensspecialisten durf ik best te zeggen dat 
wij een autoriteit op contactlensgebied zijn. Oogzorg staat bij 
ons hoog in het vaandel, wij willen - en onze klanten verwach-
ten dat ook - iedereen een tailor made advies geven. Onze 
klanten laten zich dan ook graag adviseren, óók waar het gaat 
om vloeistoffen. Het analyseren van welke vloeistof de juiste 
is voor de individuele consument, vormt voor onze contact-
lensspecialisten een onderdeel van hun dagelijkse routine”.

klantenbinding dankzij eyeye
Tempel Optiek werkt op het gebied van vloeistoffen nauw sa-
men met Friederichs. Behalve alle bekende vloeistofmerken 
levert Friederichs vloeistoffen van het eigen label EYEYE. De 
producten die onder deze naam worden verkocht, worden 
geproduceerd door Oté, zijn aantrekkelijk geprijsd én niet 
online verkrijgbaar. Tempel Optiek is een grootafnemer van 
EYEYE. “Onze ervaring met het merk EYEYE is positief en het 
is uiteraard een voordeel dat deze producten niet via inter-
net te koop zijn. Dit zorgt voor behoud van klantenbinding 
en op deze manier heb je een uniek product voor de klant”, 
vindt Hartger Fijten. “Bij Friederichs kun je vloeistoffen in 
kleine hoeveelheden bestellen zonder bijkomende kosten. Er 
worden geen handling- of administratiekosten berekend én 
er worden geen eisen gesteld aan een minimale afnamehoe-
veelheid. Je kunt zelfs één flesje bestellen. Dit is uniek, welke 
leverancier doet dat nog? En de levering loopt via Distroptiek, 
dus wat ik vandaag bestel, wordt vannacht geleverd en heb ik 
dus morgen in huis”.
 
belangrijke sparringpartner
“Wanneer wij vloeistoffenadvies geven, bekijken we de 
kenmerken en eigenschappen van de ogen van de indi-
viduele klant en wat het beste past bij zijn of haar ogen 

én contactlenzen. Lenzen worden steeds langer gedragen 
en, omdat er steeds meer op korte afstanden wordt ge-
werkt met computers, tablets en smartphones, worden 
ogen steeds droger. De markt heeft daarop gereageerd 
door de nieuwe generatie vloeistoffen hierop aan te pas-
sen. Zo zorgt de EYEYE Comfort all-in-one voor schonere 
lenzen en is er met deze vloeistof minder risico op irritatie 
in het oog. De Comfort is groot moleculair geconserveerd 
waardoor het oog veel minder reactie geeft zoals roodheid 
of een prikkend gevoel bij inzetten van de lens. Door de 
toevoeging van hyaluronaat zit de lens bovendien heerlijk 
tot aan het einde van de dag! Friederichs houdt ons up-to-
date ten aanzien van alle ontwikkelingen, zodat wij altijd 
het beste tailor made advies kunnen blijven geven”.

Tempel Optiek is daarnaast een groot fan van het assor-
timent oogzorgproducten, als extra ondersteuning voor 
zowel de contactlensdragende, als de niet-lensdragende 
klanten. “Tempel Optiek wil altijd blijven ontwikkelen, zo-
wel op het gebied van mode als service en zéker op het 
gebied van professionaliteit. Wij willen ervoor zorgen dat 
onze klanten altijd de beste producten krijgen; zonder daar 
ooit concessies aan te doen. Friederichs is hierin een be-
langrijke sparringpartner voor ons”.

eigen initiatieven
Tempel Optiek komt regelmatig op positieve wijze in 
de media voorbij. Hartger Fijten is dan ook bijzon-
der actief op het gebied van marketingcampagnes 
én goede doelen. Zo was hij de aanjager van de ‘Run 
for KiKa’, de sponsorloop tijdens de Business Mara-
thon Rotterdam in april, waarvoor Eyeline een veiling 
3-daagse organiseerde. Fijten was één van de vier 
lopers van het REVO Running Team. Onlangs won 
Tempel Optiek, met zijn opvallende campagnes op 
social media en op borden langs de weg, een prijs van 
PostNL. Als opticien zet Fijten hiermee niet alleen zijn 
eigen winkel, maar ook Schiedam als winkelstad op de 
kaart. Hier gaan we nog meer van zien en horen!

TEMPEL OPTIEK 
voorbeeld voor zelfstandige opticiens
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