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PERSBERICHT 
------------------------------------------------------------------------------
Nieuwegein 14 mei 2002 

 
Leerbedrijf van het jaar in de voetverzorging: 

Voetcentrum Anja uit St. Oedenrode 
 
Opleiden in het beroepsonderwijs vindt voor een belangrijk deel plaats in de   
Praktijk. Om dit te onderstrepen organiseerde het Kennis- en 
ontwikkelcentrum voor uiterlijke verzorging (KOC Nederland) de verkiezing 
‘Leerbedrijf van het jaar 2002’ voor de sector uiterlijke verzorging. Bij de 

feestelijke prijsuitreiking op 13 mei jongstleden kwam Voetcentrum Anja uit 

St. Oedenrode als winnaar uit de envelop in de categorie voetverzorging. 
 
 
Via scholen en op eigen initiatief konden bedrijven zich aanmelden voor de 

verkiezing “Leerbedrijf van het Jaar” in de categorie haarverzorging,  
schoonheidsverzorging of voetverzorging. Uit de vele aanmeldingen heeft een 
deskundige jury per categorie drie bedrijven genomineerd. In de categorie 
voetverzorging kwam uiteindelijk op 13 mei jl. Voetcentrum Anja uit Sint 
Oedenrode als winnaar naar voren. 
 
Bij dit professionele instituut staan aspecten als arbo en andere veiligheidseisen 
hoog in het vaandel. Stagiaires worden van meet af aan geleerd te werken met  

alle hygiëne- en veiligheidseisen die van toepassing zijn binnen de sector  
voetverzorging. Daarnaast maakt Voetcentrum Anja gebruik van de meest 

moderne apparatuur en materialen, die afgestemd zijn op de hoge eisen welke  
het centrum zichzelf stelt. Voor een stagiair geeft dit een enorme stimulans om   
een brede interesse te ontwikkelen in de sector voetverzorging. 
Kortom, een bedrijf dat de tijd ver vooruit is en waar veel persoonlijke aandacht 
wordt besteed aan zowel de klant als aan de medewerkers. Hetgeen een perfecte  

basis vormt voor de aankomende vakmensen, aldus de jury. 
  

Uit handen van de bestuursvoorzitter van KOC Nederland, mevrouw Patijn, 
ontving eigenaresse van Voetcentrum Anja, mevrouw van Zoggel, een kunstwerk 
en een cheque ter waarde van 500 euro. 

  
Anholts Thermen en Beautycentrum uit Schoonebeek en Kapsalon Modern 
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haarmodegroep uit Groot-Ammers werden als winnaar uitgeroepen in 
respectievelijk de categorie schoonheidverzorging en haarverzorging. 
 
Uit de bovengenoemde winnaars zal Kapsalon Modern Haarmodegroep uit 
Groot-Ammers de sector uiterlijke verzorging vertegenwoordigen bij de  
overstijgende landelijke verkiezing, waar alle branchesectoren zijn  
vertegenwoordigd. Een verkiezing die mede georganiseerd wordt door het 

Ministerie van OC&W. Dit omdat Salon Modern werd uitgeroepen tot overall 
winnaar in de uiterlijke verzorgingsbranche. 

 
 
 

 


