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de vrees die in de optiekwereld ooit bestond voor internet, is niet terecht, zegt jessica niesters-jongen. 
het limburgse familiebedrijf jongen opticiens & optometrie opende twee jaar geleden een contactlens-
webshop en deze vormt een prima verlengstuk van de winkel in heerlen. jongen neemt een breed assorti-
ment lenzen af bij friederichs en profiteert daardoor maximaal van de bijhorende staffelkorting.

“We hebben sinds twee jaar een web-
shop met contactlenzen. Deze hebben 
we hoofdzakelijk voor onze eigen klan-
ten opgezet. We hebben de behoefte 
hieraan bij onze klanten geïnventa-
riseerd en daaruit bleek dat de reden 
dat zij wel eens via internet bestelden, 
bijna altijd het gemak was en zelden de 
prijs. Daarom wilden we hen die mo-
gelijkheid ook vanuit onze zaak bieden. 
De lenzen bestellen we bij Friederichs. 
We orderden in eerste instantie al-
leen Johnson & Johnson Vision Care, 
maar zijn daarnaast ook Alcon en 
Bausch+Lomb gaan inkopen. Eigenlijk 
vooral vanwege het gemak: we kunnen 
alles bestellen via één website en dat 
werkt voor ons lekker snel en eenvou-
dig”, vertelt Jessica Niesters-Jongen. 
“Bovendien maken we nu optimaal 
gebruik van de aantrekkelijke staffel-
korting die Friederichs biedt”.

attenderen en informeren
“Achteraf gezien was de vrees voor in-
ternet die bij veel optiekondernemers 
bestond, in mijn ogen onnodig. Er 
wordt zeker gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid lenzen en brillen via in-
ternet te bestellen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat je met een fysieke winkel 
genoeg te bieden hebt om mensen 
naar je winkel te lokken. Bovendien 
kun je zelf ook gebruikmaken van in-
ternet en het zo vóór je laten werken. 

Jongen Opticiens & Optometrie:

WEBSHOP GOEDE AANVULLING 
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De afgelopen jaren zijn er op de len-
zenmarkt ontwikkelingen geweest die 
niet positief waren. Denk aan het bran-
chevreemd verkopen van contactlen-
zen bij drogist en warenhuizen en via 
internet. Ook het feit dat het beroep 
van contactlensspecialist niet erkend 
is, doet afbreuk aan het vak, het pro-
duct én aan het belang van oogzorg. Ik 
zie dat laatste ook niet snel gebeuren. 
Dus in plaats van mij daar steeds boos 
over te maken, informeren wij onze 
klanten over het feit dat in onze zaak 
alle lensaanpassingen en -controles 
gedaan worden door gediplomeerde 
contactlensspecialisten of optometris-
ten. Heel veel mensen weten dit niet 
en er liggen voor ons dan ook nog veel 
kansen om consumenten hierop te at-
tenderen en hen er bewust van te ma-
ken”.

zen 
Jessica Niesters-Jongen ziet de toe-
komst voor de lenzenmarkt heel po-
sitief: “Wij zien duidelijk een stijging 
in het aantal kinderen dat met lenzen 
start. Bovendien is er een grote markt 
voor multifocale lenzen. Als je hierop 
inspeelt met goede voorlichting rich-
ting de klant, kun je je daarmee on-
derscheiden van anderen en genoeg 
kansen voor de toekomst creëren. Het 
is goed om te werken vanuit een mis-
sie. Die van ons is, dat we gezelligheid 

“Maak zelf ook gebruik van internet 
 en laat het zo vóór je werken”

combineren met vakmanschap. We 
zijn een familiebedrijf en dat voelt de 
klant. We werken met drie optometris-
ten en besteden veel tijd aan het opto-
metrische deel van onze zaak. We orga-
niseren regelmatig informatieavonden 
over onderwerpen als bijvoorbeeld 
glaucoom of macula degeneratie. An-
derzijds werken we hard aan een gezel-
lige sfeer, waardoor het nooit medisch 
aandoet. Er is altijd tijd voor een kopje 
koffie, eventueel met iets lekkers erbij. 
Bovendien proberen we altijd nét iets 
verder te gaan dan de klanten van ons 
verwachten. We onthouden wanneer 
een gouden huwelijk is en sturen een 
attentie bij de geboorte van een zoon of 
dochter. Met die kleine dingetjes maak 
je het verschil. Ook wanneer klanten 
een online bestelling plaatsen, hechten 
we er grote waarde aan dat de mensen 
een pakketje van Jongen Opticiens & 
Optometrie ontvangen in onze eigen 
look & feel. We willen onze eigen sfeer 
overbrengen. Soms is er echter haast 
bij, of is de levertijd net iets langer dan 
verwacht. In dat geval laten we het pak-
ketje via ZEN versturen, de thuisbe-
zorgservice van Friederichs. Dat ziet er 
altijd keurig uit, met een attentie in het 
doosje en een handgeschreven kaartje 
erbij. Dus dat is een prima oplossing! 
Daarmee wordt de service geleverd die 
wij nastreven, ook als we het zelf even 
niet kunnen doen”. 


