
Persbericht	  1	  Wetskills	  –	  aankondiging	  event	  	  

	  

Wetskills	  viert	  25e	  Challenge	  in	  Roemenië	  

Wetskills	  heeft	  iets	  te	  vieren.	  Van	  4	  tot	  18	  mei	  vindt	  in	  de	  Roemeense	  hoofdstad	  Boekarest	  

de	  vijfentwintigste	  Wetskills	  Challenge	  plaats.	  	  

	  

‘Voor	  dit	  event	  zijn	  we	  te	  gast	  bij	  twee	  Universiteiten	  uit	  Boekarest’,	  zegt	  Johan	  Oost,	  

projectleider.	  ‘Zowel	  uit	  Nederland	  als	  uit	  Roemenië	  hebben	  we	  twaalf	  deelnemers	  die	  

samen	  op	  zoek	  gaan	  naar	  oplossingen	  voor	  uitdagende	  cases	  uit	  de	  watersector.	  Het	  is	  

de	  derde	  keer	  dat	  er	  een	  Wetskills	  event	  plaatsvindt	  in	  Roemenië.’	  	  

	  

Typisch	  Roemenië	  

‘Dit	  wordt	  een	  interessante	  Wetskills’,	  verwacht	  Oost,	  ‘Niet	  alleen	  omdat	  Roemenië	  nog	  

maar	  sinds	  2007	  lid	  is	  van	  de	  EU	  en	  behoorlijk	  aan	  de	  bak	  moet	  om	  te	  voldoen	  aan	  

Europese	  Richtlijnen	  zoals	  de	  KRW,	  maar	  ook	  vanwege	  het	  cultuurverschil.	  Roemeense	  

studenten	  focussen	  tijdens	  hun	  studie	  veel	  op	  theorie	  en	  werken	  veel	  met	  formules.	  In	  

Nederland	  hebben	  we	  relatief	  gezien	  meer	  aandacht	  voor	  de	  toepassing	  van	  kennis	  in	  de	  

praktijk	  en	  voor	  het	  integreren	  van	  oplossingen.	  Juist	  dit	  verschil	  maakt	  dat	  onze	  

Roemeense	  partners	  zo	  enthousiast	  zijn	  over	  Wetskills.	  We	  kunnen	  van	  elkaar	  leren.	  

	  

Uitdagende	  cases	  

Voor	  de	  Wetskills	  Challenge	  zijn	  vijf	  cases	  ingediend.	  Een	  van	  de	  cases	  is	  ingediend	  door	  

Hanzehogeschool	  Groningen.	  De	  Hanzehogeschool	  wil	  bewoners	  in	  gebieden	  met	  

verhoogde	  kans	  op	  wateroverlast,	  meer	  betrekken	  bij	  het	  waterbeheer.	  Een	  andere	  

casus	  is	  ingediend	  door	  het	  hoogheemraadschap	  van	  Rijnland	  en	  het	  Roemeense	  Prut-‐

Barlad	  Water	  Basin	  Administration.	  Zij	  zoeken	  een	  manier	  om	  de	  Baseu	  rivier	  het	  hele	  

jaar	  door	  te	  laten	  stromen.	  Verder	  heeft	  de	  World	  Water	  Academy	  een	  case	  opgezet	  over	  

een	  business	  concept	  om	  trainingen	  in	  de	  watersector	  te	  organiseren.	  

	  

Feest	  

Oost:	  ‘Uiteraard	  vieren	  we	  deze	  vijfentwintigste	  editie	  op	  gepaste	  wijze.	  De	  Nederlandse	  

Ambassade	  in	  Boekarest	  organiseert	  een	  speciale	  receptie	  na	  de	  finale.’	  

	  

Meer	  informatie	  

www.wetskills.com	  

johan.oost@wetskills.com	  

	  


