PERSBERICHT
Burgemeester Veenendaal Wouter Kolff feliciteert McDonald’s
Crewlid Stan van Wakeren met titel ‘Beste Big Mac Maker van
Nederland’
Veenendaal, 24 mei 2017 – Vandaag is de burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff,
persoonlijk op bezoek gegaan bij het McDonald’s restaurant op de Nieuweweg-Noord om
McDonald’s medewerker Stan van Wakeren te feliciteren met zijn titel ‘Beste Big Mac maker
van Nederland.’ De spannende contest onder de naam ‘The Perfect Serve’, is gehouden onder
McDonald’s crewleden uit alle 246 restaurants door heel Nederland naar aanleiding van de
introductie van de Chicken Big Mac als tijdelijke variant van de iconische Big Mac.

Burgemeester van Veenendaal, Wouter Kolff proeft de Big Mac van de ‘Beste Big Mac maker van Nederland’
Stan van Wakeren

Van de Crewleden die door hun eigen McDonald’s restaurant als afgevaardigden werden gekozen
zijn er 10 gevraagd dé perfecte Big Mac te maken tijdens de finale in McDonald’s restaurant
Harderwijk op 20 april. De finale werd gepresenteerd door niemand minder dan Tim Douwsma en
bestond uit een professionele en zeer strenge driekoppige jury die de deelnemers afrekenden op
snelheid, netheid en kennis. Stan van Wakeren hield zijn zenuwen het beste in bedwang en scoorde
de meeste punten. Naast deze bijzondere titel won hij voor zijn hele crew een geheel verzorgde dag
naar Walibi Holland. Stan was blij verrast door zijn overwinning: “Toen ik hoorde dat ik door mocht
naar de finale was ik natuurlijk al trots, maar dat ik vervolgens ook nog eens de titel won, maakt het
helemaal bijzonder. Vandaag kwam de burgemeester mij zelfs persoonlijk feliciteren! Ik kijk terug op
een geweldige dag, en heb erg veel zin in het uitje voor de hele crew dat vanuit McDonald’s wordt
georganiseerd.” Wouter Kolff is als burgemeester van Veenendaal trots dat hij de beste ‘Big Mac
maker van Nederland’ in zijn eigen gemeente mag feliciteren: “Het is toch een hele bijzondere
prestatie dat Stan uit zoveel deelnemers heeft gewonnen en de beste Big Mac’s dus in Veenendaal
worden gemaakt. Ik heb inderdaad kunnen zien en proeven dat Stan de Big Mac heel snel en lekker
kan maken, ik ben het helemaal met de jury eens!” aldus de burgemeester.

McDonald’s vindt het belangrijk dat medewerkers worden betrokken bij haar campagnes en heeft
daarom voor de introductie van de Chicken Big Mac ‘The Perfect Serve’ georganiseerd. Onder de
noemer ‘Living te brand’ wil McDonald’s haar Crewleden met dit soort creatieve activaties betrekken
en hen iets terug geven voor de successen die zij dagelijks realiseren in de verschillende restaurants.
///////////
Over McDonald’s Nederland
Wekelijks biedt McDonald’s Nederland aan bijna 3 miljoen gasten op ieder moment van de dag een
positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim 18.000
medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 246 restaurants. Het streven
naar kwaliteit en beleving staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering.
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