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Educatie,
training en
inspiratie

Zien 
vereist 
visie

HOYA Faculty EU HOYA Faculty NL Commerciële Workshops

Frequentie
Voor- en najaar Gehele jaar door Gehele jaar door

Locatie
Budapest Uithoorn / winkel Uithoorn / externe locatie

Tijdsduur
2 dagen 1 dagdeel van 3 uur 1 dagdeel van 4 uur

Samenstelling groep
Meerdere winkels Individueel per winkel of meedere 

winkels
Winkelteams

Aantal deelnemers
25 tot 40 5 tot 15 6 tot 12

Niveau deelnemers
MBO optiek/contactlenzen en 
optometrie

Van niet optiek geschoold t/m 
optometrie

Van niet optiek geschoold t/m 
optometrie

Inhoud
In overleg, voorbeelden zijn 
motorische/sensorische fusie, 
fixatie disparatie

Vaste modules op basis van kennis- 
niveau

Keuze uit verschillende workshops

Trainers
HOYA specialisten en extern (deels 
Engelstalig)

HOYA specialisten SalesCultuur

Investering
€ 975,- all-in (vlucht, 
overnachtingen, lunches, diners, 
sociaal programma)

€ 75,- inclusief lunch € 1.495,- inclusief lunch. Bij afname 
3 workshops ineens: € 1.345,- per 
workshop.

Ontdek nieuwe inzichten...

Er is een drietal workshops ontwikkeld, die afzonderlijk of gecombineerd gevolgd kunnen worden.

Workshop onderscheidend vermogen
Een goed onderscheidend vermogen is dé manier om de concurrentie een stap voor te zijn. Maar wat is dat nu 
eigenlijk? Zijn alle medewerkers hiervan op de hoogte en wordt dit op de juiste manier gebruikt? Samen halen we het 
onderscheidend vermogen van het bedrijf naar voren tijdens een goed voorbereide training met u en de medewerkers. 

Workshop gesprekstechnieken
Kunt u zich inleven in de wensen van uw mondige en kritische klant en hem of haar een actief advies geven? Hoe belangrijk 
is uw klant voor u en hoe laat u dat merken? Deze workshop is bestemd voor ondernemers/medewerkers die hun 
commercieel en klantgericht optreden in de winkel willen versterken en betere verkoopresultaten willen behalen.

Workshop Succes zit in de details
Als u de laatste 10 procent van het product of de dienst tot in de perfectie hebt geregeld, is succes bijna verzekerd. Zoek 
het in de details, want die maken het verschil (en de marge). Doet u dit? De spiegel die SalesCultuur u en uw medewerkers 
voorhoudt is er een waarmee u uw voordeel kunt doen. Inspirerend, confronterend en bovenal leerzaam.

Werkwijze
- Vooraf wordt besproken welke onderdelen getraind moeten worden. 
- De detail invulling van de workshop wordt vervolgens afgestemd tijdens een intake interview. 
- De workshop vindt plaats bij HOYA in Uithoorn of op een andere externe locatie.
- Een workshop duurt 4 uur en wordt gestart of afgesloten met een lunch. 
- Om interactie te waarborgen is de optimale groepsomvang 6 tot 12 personen. 
- Nadien wordt een rapportage gemaakt en vindt er een bespreking plaats over de resultaten en aanbevelingen

Naast de HOYA Faculty trainingen, die vooral gericht zijn op de technische aspecten van het vak, 
biedt HOYA commerciële workshops. HOYA’s strategisch partner SalesCultuur is gespecialiseerd om de 
prestaties van winkelteams snel en structureel te optimaliseren. 



Het primaire doel van de HOYA Faculty EU is het corrigeren van de visuele 
symptomen van mensen met klachten in het binoculaire zien en het verbeteren 
van het zicht in het algemeen.

EU

In de komende jaren zullen we meer dan ooit een beroep doen op 
ons visuele systeem. Het toenemend gebruik van digitale schermen 
en de visuele belasting die dit veroorzaakt vraagt om een perfecte 
analyse van de gebreken van het oog en het functioneren hiervan.

De deskundigheid die opticiens kunnen toevoegen als het aankomt 
op zaken als binoculaire visie, fixatie disparatie en de Polatest 
is zeer waardevol gebleken. Maar ook de inzichten in directe 
gewenning en nauwkeurige metingen zijn van enorm belang voor 
de verkoop van multifocale glazen aan een kritisch publiek. 

Veel vakgenoten gingen u voor
Inmiddels hebben ruim 3.000 opticiens en optometristen uit heel 
Europa de HOYA Faculty EU in Budapest, Hongarije bezocht om 
kennis te maken met de laatste vooruitstrevende ontwerpen en 
met de jongste inzichten op het gebied van directe gewenning. 

Daarmee is duidelijk dat de HOYA Faculty EU voorziet in een 
werkelijke behoefte, die door de toekomstige ontwikkelingen 
alleen nog maar zal toenemen.

Voor u brengt de digitalisering zo zijn eigen problemen met zich mee. De oplossing zal moeten worden gezocht in 
binoculair zien en vooral in fixatie disparatie. De HOYA Faculty EU speelt daar op in door de laatste ontwikkelingen op een 
toegankelijke manier te presenteren. U maakt kennis met nieuwe testmethoden die gemakkelijk en doeltreffend in uw 
dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. 

Andere trainingen hebben betrekking op algemene medische achtergronden. Daarbij wordt ingegaan op het functioneren 
van het oog, de interactie tussen onze ogen en het visuele systeem en de mate waarin onze ogen wazige beelden corrigeren. 
Ook worden optometrische procedures uitgediept en komen praktische zaken aan bod, zoals het al dan niet voorschrijven 
van multifocale glazen aan mensen met amblyopie.

Workshops zetten theorie om in praktijk
Via de HOYA Faculty EU verwerft u vaardigheden en kennis door middel van eigentijdse leermethoden. Hierbij is de droge 
theorie via PowerPoint-presentaties echt verleden tijd. De informatie wordt er op een interactieve manier weergegeven 
zodat u en uw medecursisten direct kunnen reageren. Onze overdracht van kennis over refractieprocedures, glasadvies en 
glazen aanmeten is gebaseerd op de dagelijkse praktijk, waarin de klant centraal staat.

Inspirerende omgeving
Boedapest koestert het oude en omarmt het nieuwe, een combinatie die een bezoek tot een onvergetelijke ervaring maakt. 
In welk seizoen u ook komt, u zult gefascineerd raken door de charme, gastvrijheid en verscheidenheid die Boedapest te 
bieden heeft. Aan het einde van de dag wacht u een hartelijk welkom in een luxe vijfsterren accommodatie in het hart van 
deze bruisende stad.

Ontdek nieuwe 
inzichten...

...en nog
veel meer

  NIVEAU   ALGEMENE KENNIS   PRODUCTEN
Niet optiek geschoold
Intern  opgeleid Optics BASIC Glasontwerpen/materialen/coating
ROC/MBO • fysiologie van het oog • enkelvoudig/bi-multifocaal/indoor
MBO optiek/contactlenzen • ametropie • mineraal/organisch/index
HBO optometrie • presbyopie • substrate matching/kleur/meekleurend

• correctiemethoden • correctiemethoden
• glasontwerpen/materialen/coating • glasontwerpen/materialen/coatings

Optics ADVANCED Multifocaal verdieping
• prisma’s • FreeForm, aberratiecontrol
• heteroforie/triopie • directe gewenning

Optics MASTER (Faculty EU)
• motorische/sensorische fusie
• fixatie disperatie

  SERVICES

Tools
• glasboek
• HoyaiLog, tracer
• iDentifier
• visuReal
• Vision Consultant
• Vision Consultant Viewer
• Vision Simulator
• EyeGenius
• EasyScan
• iPad training

Het cursusaanbod van de HOYA Faculty EU is primair afgestemd op het niveau van een ervaren opticien-
contactlensspecialist en optometrist. We zien echter dat de behoefte aan het verbreden en verdiepen van 
kennis aanwezig is op alle niveaus, van niet optiek geschoolde medewerkers tot en met optometristen.

NL

Met als doel alle medewerkers de kans te geven om het kennisniveau te verhogen, is er de HOYA Faculty NL, naast de HOYA 
Faculty EU. Door een breed aanbod aan opleidingsmodules te bieden, en deze specifiek af te stemmen op de verschillende 
niveaus van medewerkers, stellen we onze afnemers in staat gericht het kennisniveau van medewerkers te verbeteren. De 
modules bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel en de opgedane kennis kan vervolgens direct worden toegepast 
op de winkelvloer.

Vooraf bepaalt u tijdens een intake op welke vlakken en voor wie er behoefte is aan training, en wordt in overleg met u een 
tijdstip en locatie vastgesteld. Dit kan in uw winkel, in de buurt of bij HOYA in Uithoorn.

Modules
Onderstaand een overzicht van de beschikbare modules, die via een kleurcode zijn gekoppeld aan een specifiek 
opleidingsniveau.


