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Waar in de ontwikkeling van 
een nieuw product op zijn minst 
maanden en meestal jaren gaan 
zitten, wist Quincy Spier (36) 
die termijn terug te brengen 
tot precies twee weken. Van 
het eerste idee, via prototypes 
tot verpakte en verzendklare 
producten. Eigenlijk kan het 
niet, maar ‘niet kunnen’ is 
in het woordenboek van de 
Haarlemmer niet te vinden.

Zoals ook de uitvindingen van 
de telefonie en de penicilline 
het resultaat waren van 
toeval, anders denken én 
vasthoudendheid, zo kwam de 
OPHENR eveneens tot stand. 
“Helemaal bij het begin van de 
coronacrisis, nog voordat de 
lockdown hier begon, lag mijn 
oudste dochter met 39 graden 
koorts in bed en besloten wij 
voor alle zekerheid vrijwillig in 
quarantaine te gaan”, vertelt 
Quincy. “Wij zaten al twee 
weken thuis, toen premier 
Rutte de strenge maatregelen 
afkondigde.”

‘EEN CONCREET, 
TASTBAAR PRODUCT’
Spier, al vele jaren als 
ondernemer actief in de 
digitale wereld, had daardoor 
alle gelegenheid na te denken 
over hoe hij kon bijdragen aan 
het bestrijden van het virus. 
“Ik wilde daar iets aan doen, 
net zoals ik eerder in maart 
in Polen een team begeleidde 
bij een zogeheten hackathon, 
waarbij werd gezocht naar 
middelen om het Covid-19 virus 
te tackelen. Ik voelde een zekere 
verantwoordelijkheid om het 
probleem samen aan te pakken”, 
legt hij uit. “Daarnaast vond ik 
het altijd al vies om natte wc-
deurknoppen en dergelijke aan 
te raken. En ik zag de kans om 
nu eens een concreet, tastbaar 
product te maken in plaats van 

toch wat abstracte digitale 
diensten te verlenen.”

Toen Spier een artikel las dat 
het coronavirus vooral werd 
verspreid door handcontacten 
(met onder meer deurknoppen, 
touchscreens en liftknoppen), 
wist hij in welke richting hij 
moest denken en zoeken: een 
handig voorwerp om besmetting 
door het virus via de handen te 
voorkomen. “Want weet je dat 
bijvoorbeeld een liftknop veertig 
keer meer bacteriën en virussen 
bevat dan een wc-bril?”

‘KOPER, 
DÁT MOET IK GEBRUIKEN’
Al snel bleek dat er al een ‘ding’ 
van plastic was om deuren mee 
te openen, maar toen Quincy 
zich daar wat verder in verdiepte, 
bleek aan dat materiaal cruciale 
nadelen te zijn verbonden. 
“Virussen en bacteriën zijn 
op plastic - en trouwens ook 
op roestvrijstaal - pas na een 
dikke zeventig uur verdwenen”, 
ontdekte hij. “Nou kun je die 
materialen wel voorzien van 
een anti-microbacteriële laag, 
maar dat bleek te bewerkelijk 
en het resultaat was niet echt 
optimaal.” Dus deed Spier verder 
materiaalonderzoek en stuitte 
op koper. “Ik las ergens dat 
koper al na vier uur bacterie- en 
virusvrij is. Bovendien is koper 
stevig genoeg om er kracht mee 
te zetten, maar je kunt er ook 
voorzichtig met een puntje op 
een touchscreen mee tikken. 
En ik had inmiddels bedacht dat 
ik de aantrekkelijkheid van het 
voorwerp wilde vergroten door 
het de functie van sleutelhanger 
te geven. Toen wist ik: koper, dát 
materiaal moet ik gebruiken.”

PROTOTYPES
Maar daarmee was de OPHENR 
(de naam die Quincy inmiddels 
had bedacht) er natuurlijk nog 

“Het kostte me twee weken keihard werken 
om van een goed idee een succesvol product te maken”
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Ze ontzorgen me daar en ik 
vertrouw de mensen van RSM.”

RUTTE EN DE JONGE
Dus naar de administratieve 
kant van zijn bedrijf had Spier 
geen omkijken meer, maar er 
bleef genoeg te doen. “Nou, 
dan formuleer je het wel erg 
voorzichtig”, lacht Quincy. 
“Ik wist niet wat me overkwam. 
Ik trad met de OPHENR naar 
buiten en direct stroomden 
de opdrachten binnen. Ik 
dacht dat de belangstelling 
vooral zou komen vanuit de 
consumentenmarkt, maar 
het zijn met name bedrijven 
en grote organisaties die 
OPHENR’s cadeau doen aan 
hun medewerkers en relaties. 
Een paar voorbeelden? 
Internationaal vastgoedgigant 
Cushman & Wakefield, 
Marriott Hotels, de gemeenten 
Amsterdam en Utrecht, het 
wereldwijde baggerbedrijf 
Boskalis, alle medewerkers 
van bol.com, maar ook RSM 
heeft voor alle medewerkers 
een OPHENR besteld.” In 
samenwerking met Cushman & 
Wakefield liet de Haarlemmer in 
april, een paar uur voor één van 
de ministeriële persconferenties, 
twee OPHENR’s bezorgen bij 
premier Rutte en minister 
De Jonge. “We kregen een heel 
aardige bedankmail van ze 
terug”, vertelt Quincy. 

‘ZELFS OPDRACHTEN 
UIT AUSTRALIË’
Het liep dus direct enorm uit de 
hand. “Al op één van de eerste 
dagen vroeg een bedrijf of ik er 
de volgende dag achthonderd 
kon leveren”, vertelt Spier. “We 
kregen opdrachten uit België, 
Duitsland, Frankrijk, Portugal, 
Luxemburg en zelfs uit Australië 
en Aruba. Inmiddels hebben 
we vele duizenden OPHENR’s 
verstuurd, soms duizenden 

stuks per dag.” Quincy wist 
wel dat hij een goed en nuttig 
product in de aanbieding had, 
maar de onverwacht grote 
belangstelling verraste hem 
toch. “Ik heb aan het begin 
nachtenlang zitten inpakken 
om zo snel mogelijk te kunnen 
versturen. Op een gegeven 
moment ging dat echt niet meer. 
Nu heb ik dat werk uitbesteed 
aan een sociale onderneming, 
Paswerk in Cruquius, waar 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werken. 
Die hebben hier een nuttige 
en dankbare activiteit aan.”

PERSOONLIJKE HYGIËNE
Maar wat als de corona-ellende 
achter ons ligt? Stort de markt 
voor Spier dan niet in? “Daar 
ben ik niet bang voor”, is zijn 
reactie. “Zowel bedrijven als 
individuele Nederlanders zijn 
zich de afgelopen maanden veel 
bewuster geworden van het 
belang van persoonlijke hygiëne 
en hechten ook straks nog aan 
een veilige en schone omgeving 
en werkplekken”, verwacht 
Quincy. “Dat gaat zich niet 
alleen uiten in richtingpijlen op de 
vloer en overal desinfecterende 
middelen, maar ook in 
maatregelen als het gebruik 
van de OPHENR.” Bovendien 
heeft het bedrijfsleven de 
OPHENR inmiddels ontdekt als 
relatiegeschenk. “Ik krijg steeds 
meer bestellingen binnen van 
bedrijven die er in de aanloop 
naar de feestdagen een leuk en 
nuttig geschenk in zien voor hun 
klanten en ook als onderdeel 
van de kerstpakketten voor hun 
personeel”, meldt de Haarlemse 
ondernemer.

‘VAN MERKNAAM
NAAR SOORTNAAM’
Nu we wat maanden verder 
zijn, probeert Quincy Spier 
weer balans in zijn privéleven 

terug te vinden. “De afgelopen 
periode heb ik alleen maar 
gewerkt en hebben mijn vrouw 
en zeker mijn drie kinderen 
me nauwelijks gezien.” Maar 
de zakelijke ambitie is er niet 
minder om. “Net zoals een 
‘Tikkie’, een ‘Appje’ en ‘TomTom’ 
van merknamen soortnamen 
zijn geworden, moet dat ook 
met de OPHENR gebeuren. En 
als het wat rustiger wordt rond 
OPHENR, heb ik nog andere 
projecten en concepten die 
ik wil realiseren. Dus ik hoef 
me absoluut geen minuut te 
vervelen; ideeën genoeg!”

 

niet. “Nee, ik moest nog heel wat 
stappen zetten, maar ik wilde de 
druk erop houden, tempo blijven 
maken, omdat ik me realiseerde 
dat ik snel op de markt moest 
komen met mijn product. Anders 
zou het mosterd na de maaltijd 
zijn”, aldus de ondernemer. Op 
basis van een aantal simpele 
schetsen op een blaadje ging 
Spier aan de slag met het 
vervaardigen van 3D geprinte 
prototypes. Allerlei vormen, 
versies, afmetingen en diktes 
passeerden de revue, totdat de 
OPHENR echt was geboren.

‘MASSAPRODUCTIE 
OP GANG BRENGEN’
“Inmiddels had ik na eindeloos 
rondbellen bedrijven gevonden 
die me konden helpen de 
massaproductie op gang te 
brengen”, vertelt Quincy. Hij 
kwam in contact met een 
bedrijf in Heerenveen dat met 

watersnijden (een techniek 
waarmee onder grote druk 
zelfs een auto doormidden kan 
worden gesneden) de OPHENR’s 
uit platen koper kon snijden. 
Een ander bedrijf in Friesland 
kon de voorwerpen vervolgens 
polijsten om een glad resultaat te 
krijgen en de Haarlemmer vond 
in Gorinchem een bedrijf dat met 
lasergraveren bedrijfsnamen op 
de OPHENR kon zetten zonder 
de gladheid van het materiaal 
aan te tasten. En ook nog een 
drukker die de verpakking van 
de OPHENR kon voorzien van de 
naam. De website ophenr.com 
zette Quincy zelf in elkaar.

Een enorm traject dus dat Spier 
in (het is haast niet te geloven) 
twee weken aflegde. “Ik weet 
het nog precies”, zegt hij, “ik 
kreeg het idee op vrijdag 27 
maart en op zaterdag 11 april ging 
de website live en verkocht ik de 

eerste OPHENR’s.” Achteraf was 
het een krankzinnige tijd, vindt 
Quincy nu. “De media pakten 
OPHENR direct op. Zo stonden 
we gelijk in Het Parool in een 
artikel over het creëren van een 
coronaproof werkplek.” Maar 
dat ging allemaal niet vanzelf. 
“Ik sliep ’s nachts maar een paar 
uur, was als een bezetene aan 
het werk, ik kreeg de hele dag 
door aanvragen en orders per 
e-mail en telefoon. Het was een 
stevige opgave om de aantallen 
te produceren en binnen enkele 
dagen uit te leveren.  Maar het 
was ook echt te gek om direct 
feedback te krijgen in de vorm 
van vraag naar het product. 
Ik merkte dat ik met OPHENR 
een innovatief voorwerp had 
bedacht.”

‘RSM LAAGDREMPELIG 
EN SECUUR’
Wat natuurlijk ook moest 

gebeuren, was het professioneel 
opzetten van de boekhouding en 
advies en begeleiding inwinnen 
over de financiële kant van de 
nieuwe onderneming; want 
die was er inmiddels. “In het 
verleden heb ik met mijn andere 
bedrijf weleens iets gedaan 
voor RSM en uit die tijd kende ik 
Tim Stroomer, director bij RSM 
in Alkmaar, nog”, vertelt Spier. 
“Dus toen ik een accountant 
nodig had, heb ik Tim gebeld. 
Ik wist dat ze bij RSM goed en 
grondig te werk gaan en dat alles 
gewoon altijd tiptop in orde is. Ik 
had in de opstartfase absoluut 
geen tijd om allerlei details uit 
te zoeken, maar dat kon ik met 
een gerust hart aan Tim en zijn 
collega’s overlaten.” Quincy 
ervaart het contact met RSM 
als ‘laagdrempelig, persoonlijk 
en zeker ook secuur’. “Als ik 
een vraag heb, dan app ik Tim 
even en die regelt het gewoon. 

“Ik voelde een zekere 
verantwoordelijkheid 
om het probleem samen 
aan te pakken”

“Ik vond het 
 altijd al vies 
 om natte wc-   
 deurknoppen 
 aan te raken”
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