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“Scholing is een van mijn stokpaardjes”

Je hebt van die optiekzaken waarvan je direct onder de indruk bent. 

Briljant Optiek in Boxmeer is er zo een. Wat heet, een optiekzaak? 

Een oogzorgcentrum! ‘Boxmeer’ is een van de negen winkeldeuren van 

optiekondernemer Pieter Vloet. Nadat hij ooit al eens NUVO-lid was 

geweest – en had opgezegd – besloot hij zich in 2019 opnieuw aan te 

melden. Sterker nog: hij is een van de nieuw aangetreden bestuurders. 

“Er is veel veranderd bij de NUVO.”

Nieuw bestuurslid NUVO: 
Pieter Vloet

Ooit dacht Pieter Vloet (64) aan een carrière als juwelier. De 

geboren Brabander studeerde in Schoonhoven, het mekka van 

sieraden en horloges, en stond op het punt stage te gaan 

lopen in het buitenland. Maar het was 1973, de oliecrisis 

brak uit en het werd een stuk moeilijker om over de grens te 

gaan werken. De consument werd voorzichtig en mede door 

de komst van de elektronische horloges stortte de juweliers-

branche in. “Toen kreeg ik het advies om uit te wijken naar 

de optiek: daar was nog wél een boterham te verdienen”, zegt 

Pieter. “En zo meldde ik me samen met mijn studiemaatje 

Tom van de Vecht – hij heeft nu een mooie optiekzaak in 

Houten – aan bij de optiekopleiding in Rotterdam. Daarna 

ging ik meteen door voor optometrie oude stijl en contact-

lenzen.”

Moeizaam
In 1978 vond Pieter Vloet op 23-jarige leeftijd het tijd om 

voor zichzelf te beginnen. In het nabijgelegen Cuijk zag hij 

een mogelijkheid om een optiekzaak te beginnen. 

De jonge Pieter en zijn broer Pius sloegen hun slag. De 

zaken gingen al direct boven verwachting en twee jaar later 

begon Pieter een tweede optiekzaak in Boxmeer. “Het was 

ons eerste pand aan de Steenstraat, nummer 92 om precies 

te zijn. Tegenwoordig zit daar Lady M., de damesmodezaak 

van mijn vrouw.” Pius Vloet bleef de winkel in Cuijk 

bestieren. “Boxmeer was een heel ander verhaal”, zegt Pieter 

erover. “De start was moeizaam. Ik heb er zeven jaar lang 

in mijn eentje moeten buffelen. Pas in 1987 was er ruimte 

om een medewerker aan te trekken: John Elbers. Hij werkt 

nog steeds bij ons.”

Blokker
Na een verhuizing naar een ander pand in de Steenstraat 

ging ‘Boxmeer’ beter lopen. Maar op ‘nummer 100’ liep Bril-

jant Optiek tegen zijn grenzen aan. Nu had Pieter Vloet zijn 

zinnen gezet op een vlakbij gelegen pand, op nummer 84. 

“Het stond al jaren leeg,” vertelt Pieter, “en het werd er niet 

beter op. De leegstand en de staat van het pand waren ook 

een doorn in het oog van de gemeente Boxmeer. Maar het 

onroerend goed was eigendom van het Blokker-concern. Over 

verhuren viel wel te praten, maar ik wilde per se kopen. Er 

ging heel wat gelobby overheen, maar uiteindelijk kreeg ik 

in 1999 een uitnodiging van Jaap Blokker himself om op het 

hoofdkantoor in Amsterdam te komen praten. Uiteindelijk 

ging Jaap overstag: we mochten kopen. We hebben het pand 

toen helemaal gestript en nieuw ingericht. Dat interieur 

heeft het vijftien jaar uitgehouden. Tot vier jaar geleden, toen 

we alles op de schop hebben gegooid. De achterkant is eruit 

gegaan, er is een verdieping op gekomen en het is nu een 

optiekwinkel annex oogzorgcentrum. Ik weet nog dat meni-

geen in Boxmeer zich afvroeg of we onze hand niet over-

speelden met zo’n enorme investering. Maar het is een 

gouden greep gebleken. We zijn een begrip in de regio en 

werken nauw samen met oogartsen en ziekenhuizen.”

Familie
Niet alleen de winkel in Boxmeer groeide, ook het bedrijf 

expandeerde naar de huidige negen vestigingen met zo’n 

zeventig medewerkers: Briljant Optiek in Boxmeer, Cuijk 

en Gennep, Prinsen Opticiens in Uden, Hoose Optiek in 

Malden, Mijling Speciaal Optiek in Venray, Jos Peeters 
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Opticiens in Venlo-Blerick, Alferink Optiek in Heesch en  

de nieuwste aanwinst: Schippers Optiek in Beuningen. Maar 

Briljant blijft ook een familiebedrijf, al zag het daar aanvankelijk 

niet naar uit. Wij zijn groot door klein te blijven. “Sinds enkele 

jaren werken mijn dochters Maud en Eline in de zaak. Maud 

heeft eerst hbo commerciële economie gestudeerd en later marke-

ting aan de universiteit. Eline heeft hbo small business gestu-

deerd. Daarna heeft ze ook nog de optiekopleiding gedaan aan  

de DHTA in Utrecht. Het heeft er lang op geleken dat ze hun 

studie elders ten gelde zouden gaan maken. Van het bedrijf van 

hun vader wilden ze in eerste instantie niets weten. Ik was 

immers die man die er nooit was omdat hij altijd aan het werk 

was... en ze hebben zeker wel een punt: in de opbouwfase maakte 

ik vaak heel lange dagen. Nu snap ik wel dat de huidige gene-

ratie anders aankijkt tegen de balans werk en privé. Maar ik ben 

erg verguld ermee dat ze nu toch deze keuze hebben gemaakt. 

Uit zichzelf hè!”

Coaching
Pieter Vloet gaat zo langzamerhand nadenken over zijn opvol-

ging. “Ik ben nu 64. Maud en Eline worden geleidelijk klaarge-

stoomd om het bedrijf over te nemen. Ze hebben beiden een 

persoonlijke coach, waarvan ze veel profijt hebben. Zelf laat ik 

me trouwens ook coachen. De coaches zijn professionals op wat er 

komt kijken bij bedrijfsoverdracht. Een optiekhistorie hebben de 

coaches niet, maar ze zijn inmiddels al aardig erdoor ‘besmet’. 

Het werpt zijn vruchten af! Ik was bijvoorbeeld lange tijd 

gewend om mijn bedrijf in mijn eentje te runnen. Alle beslis-

singen nam ik in mijn eentje. Echt overleggen hoefde ik nooit en 

dat heb ik moeten leren.”

Exclusiviteit
De winkels van de Briljant Groep werken allemaal volgens 

dezelfde protocollen, “al zijn er natuurlijk verschillen in assorti-

ment en collecties, afgestemd op de smaak en de portemonnee 

van de doelgroep.” Concurrentie in Boxmeer? “Zeker, die is er”, 

zegt Pieter Vloet. “We hebben in Boxmeer nog twee zelfstandige 

optiekzaken, en de ketens Pearle en Hans Anders. Maar een  

brillendrogist is hier niet.” De inkoop wordt gedaan door de 

bedrijfsleiders. Onze policy is: weinig merken, maar daarvan wel 

zo veel mogelijk modellen, collecties en kleuren. En met leveran-

ciers maken we het liefst partnerafspraken. Ik vind exclusiviteit 

heel belangrijk. Niet dat je hetzelfde merk ook om de hoek in de 

winkel ziet liggen. Als zal dat pakweg met een Ray-Ban heel 

moeilijk worden.”

Ketens
Dan nu de hamvraag. Briljant bestaat al meer dan 40 jaar. Waarom 

hebben jullie je nu ineens gemeld voor het NUVO-lidmaatschap? 

“We wáren ooit al lid”, corrigeert Pieter. “Op een gegeven moment 

heb ik opgezegd omdat ik geen meerwaarde zag. Maar de tijden 

veranderen, en de NUVO ook. De communicatie is een stuk duide-

lijker geworden en de NUVO steekt meer haar nek uit dan voor-

heen. Ik vond eerst ook dat de ketens niet bij de NUVO thuis-

hoorden. Maar ik ben van gedachten veranderd. Ik sta – ook als 

bestuurder – voor de belangen van de zelfstandige opticien, maar die 

botsen niet per se met het lidmaatschap van de ketens. Voor veel 

onderwerpen die spelen zitten we in hetzelfde schuitje. Het is voor 

de branche als geheel nuttig dat we praten namens zoveel mogelijk 

winkeldeuren. In dat licht vind ik het ook goed dat de banden met 

de inkooporganisaties – zelf zit ik bij Optitrade – zijn aangehaald.”

Stokpaardje
Wat mogen we de komende jaren van bestuurder Pieter Vloet 

verwachten? “Scholing is een van mijn stokpaardjes. Ik vind het 

belangrijk dat het vak op niveau blijft. Ik was er ook helemaal 

niet blij mee toen er aan de opleidingsduur werd gemorreld. Ik 

zit ook in de opleidingscommissie van Gilde Opleidingen Roer-

mond en we geven voorlichting over het beroep op scholen in de 

regio. We zijn een erkend leerbedrijf en leiden heel veel leer-

lingen op, die vervolgens ook vaak bij ons bedrijf blijven werken. 

Investeren in jonge mensen is superbelangrijk, maar bij ons is 

permanente bijscholing vanzelfsprekend. Ook voor oudere werk-

nemers. Een mens is nooit uitgeleerd!”

Tekst: Theo Peeters Fotograaf: Jos Janssen Fotografie en Theo Peeters

Pieter Vloet met zijn dochters 

Maud (links) en Eline.


