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Nederlandse student wint Europese „Young People Award‟ van
FCSI-EAME
Het Foodservice Consultant Society International (FCSI) is een vereniging van
onafhankelijke foodservice-adviseurs uit de hele wereld. Elk jaar reikt FCSI prijzen uit aan
ondernemers, wetenschappers en studenten uit de foodservicebranche die opvallen
vanwege hun prestaties. Student International Hospitality Management Bob Mannaart is
door een van de Nederlandse FCSI professionals gecoacht en gevraagd met zijn project
“Universitel” een gooi te doen naar de FCSI EAME Young People Award 2011 bij de
Conferentie in het Zweedse Stockholm in september van dit jaar.
Bob heeft met zijn project “Universitel” de jury overtuigd en mocht de eerste prijs in deze
categorie ter waarde van 5000 euro en een jaar lang gratis membership trots in ontvangst
nemen.
Met verve wist hij zijn project te presenteren ten overstaan van een kritisch maar geïnteresseerd
internationaal publiek en dito jury. Door zich op het podium in korte tijd achtereenvolgens als monnik,
pater, verpleegster en tenslotte als hotelmanager te verkleden visualiseerde hij de drie hoofdfuncties
van de middeleeuwse kloosters waarop hij zijn businessmodel heeft geïnspireerd. De functiecombinatie
onderwijs, zorg voor zieken en opvang van pelgrims heeft hij in Universitel getransformeerd naar een
hedendaagse vorm. Hij beoogt er een multidisciplinaire professionele instelling mee te verwezenlijken
waarin beroepsonderwijs, medische zorg en horeca op synergetische wijze worden samengevoegd. Een
model waarin de afzonderlijke elementen samen een levendig geheel vormen en elkaar weten te
inspireren en versterken. Een ‘huis’ voor patiënten, gasten en studenten waar eenieder gastvrijheid,
genezing en solidariteit kan ervaren.
Volgens de jury wist Bob met dit zakelijk voorstel te anticiperen op trends in de samenleving, met
behulp van de sterke punten van de locatie, en het bevorderen van de synergie tussen de
stakeholders.
FCSI Nederland is dik tevreden en beschouwt het als een mooie opsteker voor de gehele branche.
Voor vragen over het winnende project van Bob kunt u contact opnemen met FCSI Nederland,
info@fcsi.nl of telefonisch: 0486477792.
Foodservice Consultant Society International (FCSI) is een wereldwijde toonaangevende
vereniging van foodservice consultants. Met meer dan 1.475 leden in 45 landen is de vereniging een
wereldwijd platform voor de belangrijkste consultants op het terrein van foodservice faciliteiten voor
horecabedrijven, de institutionele markt, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, penitentiaire
inrichtingen, scholen en bedrijfscatering. De professionele leden van FCSI kennen alle vakgebieden van
de foodservice. Ze bieden innovatieve, effectieve en efficiënte oplossingen van hoge kwaliteit. De basis
van de adviezen berust in grote mate op praktische kennis en ervaring. Meer informatie vindt u op:
www.fcsi.nl
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Meer informatie over FCSI vindt u op www.fcsi.nl of neem contact op met Elonique Linders van FCSI
Nederland 0486-477792.
Tekst: Shirley van Dijk – www.quataal.nl

Foto: Bob neemt de 1e prijs in ontvangst van de jury.

