Wetskills: for the third time in South‐Africa
Between 6 and 18 May, the third South African Wetskills Challenge will take place in
Durban. The event will be partially parallel to the WISA 2016 Conference organized by
the Water Institute of Southern Africa (WISA). During the Wetskills Challenge 18
students and young professionals from South‐Africa, Swaziland and The Netherlands
will work together on actual water related cases. The cases of this edition are provided
by Aquadactics (World Water Academy), Berson UV, Kingfisher Project, water authority
Drents Overijsselse Delta en water authority Vechtstromen.
WISA‐Conference
It’s the 19th time that a worldwide Wetskills Challenge is organized. ‘The fact that this is
the third time that we’re going to South‐Africa, is not a coincidence of course’, says Johan
Oost, project leader. ‘Both South Africa and The Netherlands are confronted with very
specific water related problems. In this fast changing world we get more and more
confronted with challenges around water quality and water safety. South‐Africa for
example has to deal with a.o. challenges related to waste water, sanitation, health
aspects, mining water and groundwater. The first South‐African edition of Wetskills took
place during the WISA 2012 Conference in Cape Town. The second South‐African edition
took place during the WISA 2014 Conference in Nelspruit. This year the WISA
Conference 2016 takes place from 15 till 19 May in Durban.’
Programma
On Monday 9 May the program starts with the Brain Hurricane, a brainstorm guided by
experts. On 16 May all groups present the solution to their case to a jury of South‐
African and Dutch experts during the WISA conference. During the two weeksthe
program also contains several work related excursions and social activities.
About Wetskills: international and out of the box
Wetskills, a program, organized for the first time in 2010 and since 2015 an independent
Foundation, chooses an innovative approach of experimental learning and international
networking for students and young professionals with different professional
backgrounds. The Challenges find place worldwide, usually during international water
related events. The cases that participants work on are real life challenges from
companies and (governmental) organizations. Since 2010 Wetskills organized 18 events
worldwide, in 14 different countries. In total about 400 students and 80 universities and
organisations were involved.

More information
www.wetskills.com
johan.oost@wetskills.com

Wetskills: voor de derde keer in Zuid‐Afrika
Van 6 tot en met 18 mei vindt voor de derde keer een Wetskills Challenge plaats in Zuid‐
Afrika. De Challenge vindt plaats in Durban, deels gelijktijdig met de WISA 2016
Conference van het Water Institute of Southern Africa (WISA). Tijdens de Wetskills
Challenge werken 18 studenten en young professionals uit Zuid‐Afrika, Swaziland en
Nederland in teams samen aan actuele watervraagstukken. Cases worden dit keer
geleverd door Aquadactics (World Water Academy), Berson UV, Kingfisher Project,
waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen. Doel is om te komen
tot innovatieve oplossingen die in de praktijk ingezet zullen worden.
WISA‐Conferentie
Het is de negentiende keer dat er wereldwijd een Wetskills Challenge plaatsvindt. ‘Dat
we nu voor de derde keer naar Zuid‐Afrika gaan, is natuurlijk niet zomaar,’ zegt Johan
Oost, projectleider bij Wetskills. ‘Zuid‐Afrika heeft net als Nederland te maken met
serieuze waterproblematiek. Nu de wereld zo snel verandert, krijgen we steeds meer te
maken met vraagstukken rondom bijvoorbeeld waterkwaliteit en waterveiligheid. Zuid‐
Afrika heeft onder andere te maken met uitdagingen op het gebied van afvalwater,
sanitatie van drinkwater, gezondheidsaspecten, mijnwater, en grondwater. De eerste
Zuid‐Afrikaanse editie van Wetskills vond in 2012 plaats tijdens de WISA Conferentie in
Kaapstad. De tweede Zuid‐Afrikaanse editie vond plaats in 2014 tijdens de WISA
Conferentie in Nelspruit. Dit jaar vindt de WISA‐Conferentie plaats van 15 tot 19 mei. ’
Programma
Op maandag 9 mei start de Wetskills Challenge met de ‘Brain Hurricane’, een breinstorm
begeleid door experts uit het veld. Alle groepen presenteren hun oplossingen op 16 mei
met een pitch de jury, bestaande uit Zuid‐Afrikaanse en Nederlandse professionals. In de
tussenliggende twee weken staan er ook diverse water‐gerelateerde excursies en sociale
activiteiten op het programma.
About Wetskills: internationaal en out of the box
Wetskills, een programma voor het eerste gehouden in 2010 en sinds 2015 een
zelfstandige stichting, kiest een innovatieve benadering voor ervaringsgericht leren en
internationaal netwerken binnen de watersector. De Challenges vinden wereldwijd
plaats, doorgaans gelijktijdig internationaal watergerelateerde events. Tijdens de twee
weken durende Wetskills Challenges komen studenten en young professionals met
verschillende professionele achtergronden tot nieuwe, out of the box oplossingen. Cases
zijn afkomstig van bedrijven en overheidsorganisaties. Sinds 2010 hebben er
wereldwijd 18 Challenges plaatsgevonden in 14 verschillende landen. In totaal waren
hier ongeveer 400 deelnemers en meer dan 80 universiteiten en organisaties bij
betrokken.

Meer informatie
www.wetskills.com
johan.oost@wetskills.com

