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NSS 2014 (Nuclear Security Summit) 

Compass Group Nederland heeft de catering voor de politie    
eenheid Amsterdam en NHN verzorgd tijdens de Nucleaire Top 
Van 21 tot en met 25 maart hebben een groot aantal collega’s 
zich ingezet. Veel plezier en hard werken. (zie foto)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Team Politie Academie  

Hieronder enkele getallen wat we zo al gedaan hebben op diverse 
locatie in Amsterdam en NHN : 20000 lunchpakketten • 6000      
warme maaltijden) • 3000 personen fingerfood • 3000 personen 
ontbijt • 11000 kadi snackpakketten • Het bevoorraden van de     
locaties aan steunpunten rondom Schiphol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                         Locatie Politie PTO 

Dankzij al deze enthousiaste collega’s die hebben gewerkt en  
mede door de goede organisatie kunnen we terugkijken op een 
geslaagd project.         

Procter en Gamble Rotterdam 

Wat een bijzondere maand  
 

hebben we gehad, Allerlei evenementen zoals de NNS TOP  en een 
collega die  genomineerd is. Daarom deze keer een speciale editie. 
De eerste slagroomtaart gaan we opsturen en die gaat naar   

Procter en Gamble in Rotterdam wil je ook in aanmerking 

komen voor dat lekkers lees dan de nieuwsbrief van maart nog 
eens door. 

De leukste collega is een initiatief van FNV Catering 

Ineke Ausma heeft haar collega Gerry van Hartskamp opgegeven, 

omdat er met Gerry altijd wel wat te lachen valt op de werk-

vloer.  “Door haar vrolijke aard maakt ze het werk voor collega’s 

soms iets minder zwaar. Ze staat altijd klaar voor de gasten in het 

restaurant , ook al vragen ze veel, Gerry vindt het vanzelfsprekend 

om gasten tegemoet te komen. Gerry zal altijd eerlijk haar mening 

geven zonder iemand te kwetsen. Door haar recht door zee    

mentaliteit is ze zeer geliefd bij collega’s en gasten!” 

Gerry en Ineke werken bij een vestiging van Eurest bij de           

belastingdienst in Apeldoorn.  


