En verder

Mensenwerk

Heeft u nieuws over een nieuw personeelslid, heeft u zelf een nieuwe
functie, gaat u ergens in of uit dienst of viert uw collega zijn of haar
jubileum? Laat het ons weten via oculus@nuvo.nl en lees het terug in
de rubriek ‘Mensenwerk’.

Harry Schaay naar Fa-med 25-jarig jubileum
Harry Schaay is sinds begin mei
2013 bij Fa-med aan de slag als
accountmanager voor optiek,
audio en projecten. Fa-med verzorgt de debiteurenadministratie
van zorgaanbieders. NUVO en
Fa-med hebben de handen ineengeslagen met een declaratieoplossing voor de optiekbranche. Harry
Schaay is goed bekend met de optiek: “De afgelopen jaren heb ik me
beziggehouden met de verkoop van hardware en software aan opticiens en
audiciens. Ik weet wat er speelt in de branches. Er werken louter leergierige professionals met passie voor hun vak. Maar de afgelopen jaren zijn
ook kostenbesparingen en meer vrij besteedbare tijd hoger op de agenda
komen te staan.” Volgens Schaay beperken de werkzaamheden zich niet
tot advies of goede zorgverlening. “Prestaties worden geadministreerd,
gefactureerd en geïncasseerd. Je moet controle houden op het debiteurenbeheer, want wat te doen als debiteuren te laat of helemaal niet betalen?
Vandaar dat steeds meer opticiens met Fa-med in zee gaan.” Harry Schaay
is te bereiken via h.schaay@famed.nl of per telefoon: 033-453 44 44.

Lintje voor René Hendriks
Hij noemt het een van de mooiste dagen van zijn leven: de uitreiking van een van de laatste lintjes van (toen nog) koningin Beatrix.
Op 26 april jl. werd René Hendriks benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Deze eigenaar van Hendriks Juwelier Optiek in
Eerbeek heeft zich 25 jaar ingezet voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in de Eerbeekse samenleving. Hij is medeoprichter van de Ondernemersvereniging, waarvan hij achttien jaar
voorzitter was. Hij is bestuurslid van de lokale Oranjevereniging,
schopte het tot bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer en werd in
2009 voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. “Zijn verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van zaken maken hem tot een zeer
gerespecteerde en onmisbare inwoner van de gemeente Brummen.
René Hendriks levert een grote bijdrage aan het welzijn van de
inwoners van Eerbeek en omstreken,” aldus burgemeester Joosten.
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Marjan Janssens,
Greving & Greving Delfzijl
Op 1 mei 1988 trad de toen 24-jarige Marjan Janssens in dienst bij Van Halsema Optiek, de Delfzijlse optiekzaak van haar vader. De zaak werd in
2007 overgenomen door Greving & Greving en
Marjan bleef er werken. Ze heeft het er nog altijd
prima naar haar zin: “Verkopen en stylingadvies
vind ik het leukste aan mijn werk”. Eigenaar Ton
Greving feliciteert zijn medewerkster van harte met
haar jubileum. “Marjan is een prettige, gemotiveerde medewerkster”.
Ook van Oculus: van harte gefeliciteerd!

Eye for Cancer
Optometrist en eigenaar Kees Euwijk van ’t Brillenhuys in Heusden en Drunen vormt met zeven
vrienden/optometristen het team ‘Eye for Cancer’.
“Mijn missie is om heel veel euro’s bij elkaar te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. Het is beangstigend dat een op de drie Nederlanders kanker krijgt
in zijn of haar leven. Er is dus heel veel geld nodig om deze dodelijke ziekte
te veranderen naar een chronische aandoening waaraan niemand hoeft te
overlijden. Daarom beklim ik op 6 juni zesmaal de Alpe d’Huez, op de dag
de berg wordt omgedoopt naar Alpe d’Huzes.” Kees Euwijk is te volgen via
de website www.brillenhuys.nl; klik daar op het logo van Alpe d’Huzes.

In memoriam:
Jan van Eijken
Op 15 mei werden wij opgeschrikt door het plotselinge over
lijden van Jan van Eijken. Hem overkwam een noodlottig
verkeersongeval, dat veel aandacht in de media kreeg.
Jan van Eijken, optiekondernemer in ruste en oud-wethouder
in zijn woonplaats De Bilt, was er een bekend en geliefd
figuur. Van 2000 tot en met 2004 was hij bestuurslid van de
NUVO. “Aimabel, weloverwogen, een bestuurder pur sang”,
herinneren zich zijn collega-bestuurders uit die periode.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, familie en natuurlijk
ook de medewerkers van Van Eijken Optiek heel veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Marc Asselbergs,
Voorzitter NUVO

