PERSBERICHT
Roemeens-Nederlands Studententeam gehuldigd tijdens de ExpoApa in Boekarest

Sou d a d Safe
Roemenië

i t de eerste editie a Wetskills Water Challe ge i

Boekarest – Woensdag 12 juni won een team met vier Young Water Professionals en
studenten de finale van de Wetskills Water Challenge in Roemenië. De vier deelnemers van
het team AquaSonic: Elena Presura (Politechnica Universiteit in Boekarest), Andreea Guguian
(Waterbedrijf Groningen), Razvan Draghici (Universiteit voor Civiele Techniek in Boekarest) en
Harold Hoiting (Wage i ge U i ersiteit) o ertuigde de jury et hu co cept Sou d a d
Safe- Algae-free beach without chemicals de vijfkoppige jury en kregen uit handen van de
Nederlandse Ambassadeur, zijne excellentie Matthijs van Bonzel, de prijs in ontvangst. De jury
voorzitter William Allis (Gannett Fleming, Inc. uit de Verenigde Staten) prees het winnende
team om zijn innovatieve concept, de presentatie en het uitgewerkte business model. Het
team bedacht een plan om de algenproblematiek aan de Zwarte Zee tijdens twee
zomermaanden aan te pakken door het plaatsen van geluidsbronnen op de bodem van de zee
nabij de kust van Mamaia. De groei van de algen kan niet plaatsvinden vanwege het
ultrasonische geluid. Deze case werd aangedragen door het Hoogheemraadschap Rijnland, die
hier met Roemeense en Nederlandse partners aan werkt.
De Wetskills organisatie was door de voorzitter van de Asociatia Romana a Apei (ARA,
Roemeense vereniging van drinkwaterbedrijven) Vasile Ciomos uitgenodigd om rondom de
ExpoApa, de jaarlijkse conferentie met daarbij een watertechnologiebeurs, een Wetskills Water
Challenge met Roemeense en Nederlandse water studenten en Young Professionals te
organiseren. Hij was zeer te spreken over het concept en het uiteindelijke resultaat van het
Wetskills evenement. Ook zijn gast Glen Daigger (President van de International Water
Association, IWA) gaf meerdere malen blijk van enthousiasme, onder andere tijdens de finale en
een bijeenkomst op één van de universiteiten waar een afvaardiging van Wetskills aanwezig was.
De Wetskills finale op 12 juni vormde het sluitstuk van de Wetskills Water Challenge. Elk team
presenteerde daar haar resultaten in een pitch van 2 minuten. Daarna konden de aanwezigen
de posters bekijken en beoordelen tijdens een postermarkt. Aan het twee weken durende
programma namen in totaal acht studenten en net-afgestudeerde jonge waterprofessionals van
Nederlandse water-gerelateerde opleidingen (Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht,
Wageningen Universiteit, VU Amsterdam en Waterbedrijf Groningen) deel. Van de Roemeense
zijde kwamen de deelnemers van twee universiteiten uit Boekarest: Universiteit voor Civiele
Techniek en Politechnica Universiteit. Ze maakten excursies in het werkveld, hadden een sociaal
programma voor teambuilding en volgden lezingen en workshops van uiteenlopende
waterexperts. Vijf gemixte teams van Roemeense en Nederlandse deelnemers van verschillende
watergerelateerde opleidingen hebben gewerkt aan creatieve oplossingen voor
watervraagstukken.

Deze watervraagstukken zijn aangedragen door Nederlandse organisaties met projecten in
Roemenië: Berson UV, twee consortia met daarin o.a. Dunea en de Technische Universiteit Delft,
Waterbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap Rijnland.
De Wetskills Water Challenge in Roemenië is alweer het achtste Wetskills evenement, na een
evenement in China, Marokko, Nederland, Indonesië, Oman, Zuid-Afrika en Egypte. Wetskills
laat internationale studenten en Young Water Professionals van verschillende opleidingen in
Nederland èn buitenland met elkaar samenwerken gedurende 2-3 weken. Binnen dit initiatief
promoot Nederland zich als hèt waterland ter wereld en daarbij horen ook excellente
wateropleidingen die voor een continue stroom aan goed opgeleid personeel zorgen. Voor de
Nederlandse en buitenlandse studenten is dit de ideale gelegenheid om ervaring op te doen met
internationaal werken en relaties op te bouwen.
Deze Wetskills Water Challenge werd georganiseerd vanuit het NWP landenplatform Roemenië.
Johan Oost (Wateropleidingen, tevens coördinator van het Wetskills programma) en Janneke
Diels (Waterschap Groot Salland) waren de Nederlandse supervisors tijdens Wetskills-Roemenië
2013. Ze kijken terug op een hele geslaagde onderneming om de studenten van verschillende
culturen, universiteiten en achtergro de sa e aa ater raagstukke te late erke . Het
Wetskills programma werkt. Tijdens het eerste diner keken vooral de Roemenen onwennig rond.
Tijdens de avond van de teambuilding trip buiten Boekarest begon de dooi. Als je ze aan het
einde zelfs liedjes hoort zingen tijdens een karaoke avond, snap je bijna niet wat er in anderhalve
week kan gebeuren. De teams hebben heel hard gewerkt om van een study case naar een
uitgedacht concept op een poster te komen. Teamwork in a pressure-cooker! We krijgen we nog
steeds complimenten vanuit Roemenië. Roemeense professoren hebben letterlijk gezegd dat
bepaalde onderwijsvormen, zoals het bespreken van plannen van aanpak met derden, studenten
die feedback geven op het werk van andere studenten, het doen van een elevator pitch en
culturele en interdisciplinaire interactie, interessant zijn om uit te proberen.
Een volgende Wetskills Water Challenge wordt gehouden tijdens de International Water Week
in Amsterdam. De winnaars van de editie in Roemenië hebben een ticket aangeboden gekregen
om hieraan deel te nemen.

=============================
Bro foto’s: Wetskills
Meer informatie:
 Johan Oost (Stichting Water opleidingen): johan.oost@wateropleidingen.nl, telefoon 06
20 28 1271
 Janneke Diels (Waterschap Groot Salland): jdiels@wgs.nl, telefoon 038 45 56 614
Voor meer informatie: like ons op onze Facebook pagina (ook via wetskills.com), lees onze
dagelijkse blog: wetskillsromania.blogspot.nl of een bericht op:
http://www.wateropleidingen.nl/indexen/nieuws/@13269/wetskills-programma/

