
Beste NUVO-leden, collega’s, 
 
Op maandag 11 mei 2020 treedt het Sectorplan Optiek (link) in werking. Dit Sectorplan 
Optiek is tot stand gekomen door samenwerking tussen de partijen NUVO, Optitrade, 
Centrop, ANVC en UFON. Het sectorplan is te downloaden op de NUVO-site. Ook zal het 
sectorplan binnenkort gepubliceerd worden op een nog te lanceren gezamenlijke website 
van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid. Het sectorplan zal online dus 
voor iedereen te raadplegen zijn. 
 
In het sectorplan staat beschreven hoe onze sector de bedrijfsvoering zodanig inricht dat daarmee 
voldaan kan worden aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en aan de 
gezondheidsadviezen van het RIVM. De overheid heeft de samenwerkende partijen gecomplimenteerd 
met de voortvarendheid waarmee we dit hebben opgepakt. 
 
In het sectorplan staat welke onderdelen binnen de bedrijfsvoeringen in onze branche toegepast 
kunnen worden en op welke wijze dit kan. Voor het onderdeel ‘oogmeting’ zijn er verschillende 
mogelijkheden, afhankelijk van de situatie en de beschikbare middelen in het desbetreffende bedrijf. 
Met dit sectorplan kan de optiekbranche op verantwoorde wijze de meeste activiteiten weer uitvoeren 
en consumenten een breder pakket aan diensten en producten aanbieden. Dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor contactlenzen. 
 
Als initiatiefnemer voor dit sectorplan zijn we er natuurlijk erg blij mee dat er nu duidelijkheid is voor 
optiekondernemers. Toch willen we graag benadrukken dat de overheid aanpassingen kan eisen zodra 
veranderende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verder is een juiste uitvoering en 
toepassing van dit sectorplan erg belangrijk. Wij doen daarom een dringende oproep aan werkgevers 
en werknemers werkzaam in onze sector om goed kennis te nemen van de inhoud van het sectorplan, 
en actuele berichtgeving over mogelijke aanpassingen goed te blijven volgen. Een goede uitvoering 
geeft de meeste kans op continuïteit. Zo krijgen consumenten en personen werkzaam in onze sector 
de zekerheid die wij met elkaar willen bieden. 
 
Nu het sectorplan gereed is en toegepast kan worden, is dat een grote stap naar een ‘meer normale’ 
situatie. De weg naar een volledig normale situatie zal een stuk langer zijn. Hierbij zal voor de 
consument zal ‘vertrouwen’ het sleutelwoord hierbij zijn. Vertrouwen dat je bij de opticien veilig naar 
binnen kan, maar ook een hersteld vertrouwen in de economie. Hoe zich dit gaat ontwikkelen valt nog 
te bezien. In ieder geval zal de NUVO – en waar mogelijk samen met de andere partijen betrokken bij 
de totstandkoming van het sectorplan – aandacht geven aan communicatie en informatie richting 
consument. 
 
Wij wensen u veel succes toe met de implementatie van het sectorplan en hopen dat het op een 
positieve wijze zal bijdragen aan uw bedrijfsvoering en activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen 
over het sectorplan? NUVO-leden kunnen daarmee terecht bij het speciaal daarvoor ingestelde e-
mailadres sectorplan@nuvo.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Tokkie, 
Voorzitter NUVO. 


