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Opticiens Hans Anders genomineerd voor Beste
Optiekstudent van 2021
Parya Noroozi en Cedy van der Plas, allebei werkzaam bij Hans Anders, waren

gisterenavond twee van de zes genomineerde studenten voor Beste Optiekstudent

van 2021. De vakjury, samengesteld door brancheorganisatie Nederlandse Unie

van Optiekbedrijven, reikte de titel 'Beste Optiekstudent' uiteindelijk uit aan Lotte

van Thiel.

Hans Anders is trots op genomineerde talenten

⏲
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Werkgever Hans Anders is enorm trots. “Leren en groeien vinden we belangrijk bij Hans

Anders. Daarom zijn we een populair adres om een loopbaan in optiek te starten of verder vorm

te geven. Jaarlijks geven we honderden collega’s de kans om een opleiding tot

verkoopmedewerker, opticien of audicien te volgen. Via ons eigen Hans Anders College, maar

ook in samenwerking met verschillende ROC’s in Nederland. We bieden gemotiveerde

studenten een veilige winkelomgeving en goede begeleiding om een succesvolle opticien en

retailer te worden. Het is natuurlijk fantastisch dat maar liefst twee van onze talenten, onze

eigen Parya en Cedy, genomineerd zijn. Daar zijn we heel erg trots op”, zegt Sandra Teiwes, HR

Director bij de Hans Anders Retail Group.  

Jaarlijks geven we honderden collega's de kans om een opleiding tot
verkoopmedewerker, opticien of audicien te volgen'
— Sandra Teiwes, HR Director Hans Anders Retail Group.

Parya volgde haar opleiding tot gediplomeerd opticien bij Gilde Opleidingen in Roermond en

werkt bij Hans Anders in Roermond. “Parya is een supernieuwsgierige leerling en heeft hard

aan haar opleiding gewerkt. Maar ze heeft ook lef getoond door, ondanks dat Nederlands niet

haar moedertaal is, haar onzekerheden overboord te zetten en zich vol enthousiasme te storten

op het opdoen van ervaringen op de werkvloer. Het is een feestje om haar les te geven en te zien

hoe ze zich ontwikkeld”, zegt haar begeleider en opticien Saskia Lankreijer.

Het Regio College nomineerde Cedy van der Plas (22). Cedy studeerde binnen anderhalf jaar

Cum Laude af. Studiebegeleider Joke Rozing: “Cedy is een enorm bevlogen student. Ze kwam

het Regio College binnen zonder enige ervaring in de optiek maar gaf al snel aan dat ze graag de

opleiding via het versnelde traject wilde doorlopen. Cedy is ontzettend leergierig en verdiepte

zich enorm in de stof waardoor ze met vragen kwam waar wij als docenten soms ook weer even

in moesten duiken. Dit soort studenten houden de docenten ook scherp. Wij vinden haar een

echte ambassadeur voor de optiek.”

Belang van goede oogzorg benadrukken
De uitreiking vond plaats op 14 september in Houten. Met de verkiezing wil de NUVO aandacht

vragen voor het belang van goede oogzorg en benadrukken hoe leuk het is om in de optiek te

werken.



OVER HANS ANDERS RETAIL GROUP

Distinguishing in optics and hearing care, leading in retail

Hans Anders Retail Group 

The Hans Anders Retail Group has been one of the fastest-growing concerns in optics and hearing care in
Europe for some time. The retail platform features three retail brands – Hans Anders, eyes + more and Direkt
Optik - and aspires to become a market leader in the value-for-money segment in the European markets
operated by the group, in a socially responsible way.

Value-for-money

The popular and growing value-for-money market segment distinguishes itself by reaching the optimal
combination of value and price. The Hans Anders Retail Group responds with smart retail entrepreneurship;
continued value increase for the best pricing in the market at all times. The mission of the group is to make good
sight and hearing accessible to all. The Hans Anders Retail Group distinguishes itself from its competition and is
a retail market leader. Always growing in an agile and resilient way, even going against dominant retail trends.

The Hans Anders Retail Group was acquired by British investor 3i in January 2017. In 2019, eyes + more was
added to the group.

Hans Anders Retail Group

https://www.hansanders.nl/
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https://www.direktoptik.se/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_hans-anders
http://news.hansanders.com/
http://news.hansanders.com/nl-NL/

