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het optiekverhaal van tom werrelmann begint al drie generaties terug. in 1937 
startte zijn grootvader een optiekzaak in eindhoven en de drie zonen, onder 
wie tom’s vader, zetten de traditie voort en treden allen in de voetsporen van 
hun vader. en alsof het vanzelfsprekend was, gingen ook de kleinkinderen 
werrelmann de optiek in. zo ook tom. 
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“Vroeger was het wel meer gebruikelijk dat je de 
winkel van je ouders overnam om de traditie voort 
te zetten. Tegenwoordig zijn de carrièremogelijkhe-
den veel groter, net als de keuze aan opleidingen, 
dus het is niet vanzelfsprekend dat het vak ‘van va-
der op zoon’ wordt doorgegeven. De vierde genera-
tie, dus de kinderen van mijn neven en mij, hebben 
nog niet voor de optiek gekozen. Sommigen zijn ook 
nog te jong daarvoor, maar wie weet stopt de tradi-
tie bij ons”, aldus Tom.  

De sprong in het diepe
“Ik was als optometrist werkzaam toen mijn vader 
met pensioen ging. Mijn werk vond ik op dat mo-
ment te leuk, dus ik had nog geen interesse om 
zijn winkel over te nemen. Vijf jaar later ging het 
bij mij kriebelen om een werkomgeving te creëren 
die voldeed aan mijn ideaalbeeld: een combinatie 
van goede oogzorg en het adviseren van brillen en 
contactlenzen. Midden in de financiële crisis, toen 
de huizenmarkt op zijn gat lag en de werkloosheid 
een recordhoogte bereikte, pakte ik het idee op om 
voor mezelf te beginnen. Mijn vrouw vroeg zich af 
of dit wel het juiste moment was... Toch werkte ik 
de plannen verder uit en waagde ik de sprong in het 
diepe. In 2012 startte ik in een redelijk klein pand en 
begin dit jaar zijn we verhuisd naar de huidige loca-
tie, midden in het centrum van Rhoon”. Een prach-
tige winkel met veel ramen, stijlvol ingericht met 
innovatieve verkooptafels en drie oogmeetruimten 
voorzien van alle noviteiten. Bijna tien jaar na dato 
is Optiek TOM. gegroeid tot een onderneming waar 
negen mensen werken”.  

Vrijheid en inspraak
Tom: “Ik ben geen prototype ondernemer of ma-
nager. We werken in een team met twee bedrijfs-
leiders, één voor de optiek en de ander voor op-
tometrie. Zij helpen mij met het aansturen en 
coördineren van die twee disciplines. Ik kan niet 
meer met alles tegelijk bezig zijn en op deze manier 
blijft het overzichtelijk. Momenteel werk ik vier da-
gen in de winkel en besteed ik één dag thuis aan de 
zakelijke administratie. We hebben een mooi team 
van vakmensen. Iedereen heeft hier de vrijheid om 
zich te ontplooien zoals hij/zij dat wil. We hebben 
regelmatig teamoverleg en iedereen heeft inspraak 
over de manier van werken. Hierdoor komt alle me-
dewerkers goed uit de verf. Lekker in je vel zitten en 
een goede teamspirit zijn belangrijk. Dat straal je 
uit en dat merken de klanten”.

Ouderwetse service
“Het vak is natuurlijk wel met de paplepel ingego-
ten. Met name de klantgerichtheid, de ouderwetse 
service, de klant is koning, dat heb ik wel van huis 
uit meegekregen. Maar het ondernemen doe ik wel 
op mijn eigen manier. Zo heb ik de optometrieoplei-
ding gebruikt om de kwaliteit binnen de oogmeet-
ruimte tot een hoger niveau te tillen. Wij staan ook 
in directe verbinding met de oogartsen en huisart-
sen. Vroeger waren die disciplines veel meer ge-
scheiden en bestond er nauwelijks samenwerking. 
Tegenwoordig liggen diverse taken van de oogarts 
bij de optometrist. Wij moeten ervoor zorgen dat 
we niet onnodig doorverwijzen. Met een goede 
screening helpen wij de oogartsen om de toene-
mende vraag naar oogzorg zo goed mogelijk op te 
vangen. Frequent intercollegiaal overleg en lezin-
gen van oogartsen waarbij specifieke kennis wordt 
gedeeld, zorgen voor een betere stroomlijning van 
de oogzorg. En daar zijn zowel de specialisten als de 
klant bij gebaat”.
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Prikkelen
“Oogzorg is de basis voor een goed advies. Dat is 
onze filosofie. Een bril aanmeten kan heel eenvou-
dig zijn, maar toch vinden wij het belangrijk om 
eerst goed te onderzoeken waarom en wanneer 
iemand zichtklachten heeft. Pas daarna adviseren 
wij een passende oplossing. Tegenwoordig zijn 
er zoveel mogelijkheden. Zowel innovaties in bril-
lenglazen en lenzen, als specifieke monturen en 
pasvormen. Ook de styling wordt belangrijker. Met 
veel plezier geven wij onze klanten stylingadvies 
over kleur, contrast, vorm en accenten van het ge-
zicht. Daar praten mensen over en dat zorgt voor 
mond-tot-mondreclame. Klantenbinding is heel 
belangrijk, want het is niet meer vanzelfsprekend 
dat iemand altijd bij dezelfde opticien blijft. Je moet 
klanten blijven prikkelen en aandacht geven”. 

Toekomstmuziek of serieus lifestyle-advisering? 
“De technologie gaat in een stroomversnelling. 
Waarschijnlijk gaan we steeds meer gebruik ma-
ken van technieken om oogziektes al in een vroe-
ger stadium te ontdekken. Ook denk ik dat vanuit 
de gezondheidszorg steeds meer leefstijladvies zal 
worden gegeven; veel gezondheidsproblemen ont-
staan immers door verkeerde voeding of te weinig 
beweging. De typisch westerse leefstijl veroorzaakt 
op grote schaal hart -en vaatziekten en diabetes. 
De bijkomende gezondheidsproblemen zie je ook 
in ogen terug. Door preventie kan in de toekomst 
veel ellende worden voorkomen. Voorlopig houd ik 
me bezig met het verder optimaliseren van onze 

onderneming. Het is heerlijk werken in de nieuwe 
winkel en ook het team is in balans. Ik heb mijn hart 
gevolgd en ben blij dat onze filosofie een succes-
formule is die veel aansluiting heeft gevonden bij 
de mensen hier in de omgeving”. 

“Tegenwoordig kun je overal leesbrillen kopen, 
maar de kwaliteit is vaak summier. Frank and 
Lucie is een verademing. De brillen zijn net 
even mooier afgewerkt, met modieus acetaat 
en van zeer goede kwaliteit. En voor een prijs 
van € 49 zijn ze voor iedereen bereikbaar. Je 
hebt daarmee gewoon een kwalitatief betere 
kant-en-klare bril. Deze hoogwaardige collectie 
leesbrillen sluit heel goed aan bij het maatwerk 
dat wij leveren”. 
Optiek TOM.
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