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C A R O L I N E F I G U È R E S VAN UNESCO-IHE:

"Wij leggeneenkiem"
Kroonprins Willem-Alexander luiddeinaprilbijaanvang vandebijeenkomst vandeVN-commissie
voorduurzameontwikkeling denoodklok.Eriseentekortaanervarenengeschooldewaterbeheerders,
waardoorlietzogeheten Millennium DevelopmentGoal(MDGjomin2015heraantalmensen
zonderdrinkwaterenrioleringrehalveren,nietwordtcjehaald.Enkelemaanden laterwordtditbeeld
verdertoegelichtdoorCarolineFiguères,hoofdvandeafdeling stedelijke infrastructuurvan
UNESCO-IHEInstituut voorWateronderwijs.Insommigeontwikkelingslandenzijnerweldegelijk
opgeleidemensen,steltzij,maar iscrgeengeldomzeaan hetwerktehouden.Figuèresheeftgoede
hoopvoortoekomstigewaterbeheerdersuitOost-Europa. "Metdetoetredingvanhunlandentotde
EuropeseUniekrijgendezeprofessionalsveelmeerkansenenwijook."
CarolineFiguères isnogmaar net terug
vaneenreisvoorUNESCOnaarKenia.Haar
koffer met kleren isalthuis,maareengrote
reistasvolpapieren staatnog onuitgepakt
naasthaarbureau.Zeweetuiteraard vande
uitspraken vandekroonprins,zeworden
zelfsondersteund door onderzoeksgegevens
vanhaareigeninstituut.Alhoeweldesituatienietzozwart/wit isalsde uitspraken
vandeprinsdeden vermoeden."Begin dit
jaar deden bepaaldecijfers derondeoverhet
aantalgeschooldewaterbeheerders in ontwikkelingslanden. Maar niemand wist
eigenlijk waarzenu vandaan kwamenen
waaropzegebaseerd waren",blikt Figuères
terug."Wijzijn daaropeen kleinschalig
onderzoekgestart,omuittezoekenofdie
cijfers nu daadwerkelijk kloppen."
UNESCO-IHEkwamerachterdat dit
nietaltijd hetgevalis.Figuères:"Wij dachtenaanvankelijkdatdesituatie inalleontCarolineFyuères.
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wikkelingslanden hetzelfde zouzijn."Maar
wijontdektendatverschillendelandensoms
rotaalverschillende beelden opleveren.In
sommigeAfrikaanse landen bijvoorbeeld,
zoalsKeniawaar iknet vandaan kom,iser
helemaalgeentekort aangeschoolde mensen.'Wijhebben mensengenoeg',zeggenze
daar.Welisereentekortaangeld voorprojecten,waardoor dezemensen inanderesectorenofinbuurlanden gaan werken.Verder
sluiren hun opleidingende werkelijke
behoeften vanhetland niet altijd opelkaar
aan.InGhanadaarentegen wordtweerwél
gezegddatdaarteweiniggeschoolde mensenzijn.Erisdushoedanookgeldnodigom
deproblemen optelossen.Daarnaast betekenthetdatweopmaat moetengaanwerkenenmoetengaan kijken welklandwelke
professionals opwelkniveaunodig heeft."

Instituut voorWateronderwijsUNESCOIHEiseenkenniscentrum voorwater,
milieubeheereninfrastructuur. Hetinstituutrichrzichopoverdrachtvankennisen
ervaringviahogeronderwijs(Masters,
PhD)entrainingen.Sindsdeoprichtingin
1957heeft hetinstituut eennetwerkopgebouwdvanruim 12.000afgestudeerden in
meerdan 100landen.Daarnaast richt
UNESCO-IHEzichoponderzoekophet
gebiedvanwaterenmilieuproblematiek in
ontwikkelingslanden enadviesophet
gebiedvanversterkingvaninstitutionele
enmenselijke capaciteitsontwikkeling.In
november2001 sloothetinstituutzichofficieelaanbijUNESCOenweiddaarmeehet
UNESCO-IHEInstituutvoorWateronderwijs.

gereingenieurs weinigvernieuwing brengenenkunnen relevantenieuwe technologieën nietworden roegepast."
"Watookopvalt,isdatingenieurs vaak
alleenbezigzijn mettechniek.Zezijn geen
manager diealseenspin inherwebziten
ooknaardemilieu-,socialeen economische
kanten vaneenprobleem kijkt.Dezemensen
moeten duswotdenbijgeschoold. Wemoetenzekortecursussen biedenenzogeheten
refresher seminars.Datisookietswat wij
metonzealumnidoen.Diebrengen wij met
enigeregelmaat bijelkaarmeteen nieuw
thema.Zogeefjezetoegangtot informatie
enkunjedevernieuwingen latenzien.
Bovendien kunjezebijbrengen hoejede
verschillendewerkvelden kunt integreren."

Cultuurshock
Kwaliteiten
UNESCOwilopkortetermijn eentweedeonderzoekstarten omtebekijken ofhet
aantalendekwaliteiten vangeschoolde
watermensen nu limiterendefactoren voor
hetbehalenvanhetMDGzijn ofniet.
Figuères:"Omdat ikzelfingenieur ben,heb
ikervarendathetinjewerktochvakergaat
omdemanier vandenken endeomgang
met mensen,danomjekennis als ingenieur.
Daarom hebikvraagtekens,niet bij het
niveau vandeingenieurs in ontwikkelingslanden inhetalgemeen,maarmeerbij hun
mogelijkheden en/ofbereidheid om met
veranderingenom tegaan.Daarnaasr isde
scholingdiezijhebbengehad,vaakouderwets.Zozijn inIndiamensen aanhetwerk
dieindejarenzeventigvandevorigeeeuw
hierzijn opgeleid.Zijwerkendaar nog
steedsvolgensoudeconcepten, terwijl hier
inmiddels allangnieuwetechnologieën ontwikkeldzijn.Doordezeer hiërarchische
manier vanwerkenindat land kunnenjon-

Omhaarstudenten telatenziendater
meerisdan alleenmaar techniek, heeft
UNESCO-IHE haarMasters-opleiding vorig
jaar herzien.Voorafgaand aanhet hoofdprogramma wordteenbredeblikgeworpen op
hoedewaterwereld inelkaarzit.Indit
gedeeltekomenvraagstukken aandeorde
alsmilieu enurbanisatie endegevolgen
daarvan.Vervolgenskrijgen destudenten,
behalvetechnische vakken,onder andere
ooklesinhoeoffertes tebeootdelen,hoe
tenderprocedures werkenenhoeom tegaan
met fmancierders. Figuères:"Aanheteind
vanhetjaar wordtgekeken hoealdeze
onderdelen bij onzedeelnemersvallen.Op
dezemanierkrijgenzeeenbredereachtergrond.Wantdemensendiewijhier binnenkrijgen wetentechnischgezien veelvan bijvoorbeeld watetvoorziening,maar hebben
vaakgeenideevanwatdaar allemaal
omheengebeurt.Endatisnu netniet wat
wijnodighebben omdewatetcrisis opte
lossen."

referentiekader.Alsjeinje eigenland blijft,
hebjealleendatreferentiekader. Hetis
moeilijk daardan kritischoptezijn.Met
enkelevanonzepartnerszijn webezigmet
hetontwikkelen vanMaster-programma's.
Indezeprogramma's wordteen balans
gezochttussen het lerenineigenlandenhet
opdoen vaninternationale ervaring."

Oost-Europa

DeelnemersaanhetMoster-programmakrijgenooklesviaeenvideocon/erenrie.

FiguèresvindtdehoudingdieEuropa in
dezeinneemt nietgoed."InEuropa wordt
gezegd:'Dezoektocht naar informatie en
nieuwetechnologieën moetvandemensen
zelfuitgaan.'Maaralsjeniet in aanraking
komt metdemogelijke antwoorden, kanje
ookdevraagniet helder formuleren ende
besteoplossingidentificeren. Alsjehetdie
mensenzelflaatuitzoeken, komenzenergensofmoetenzetevaakvoorniets hun
neussroten.Natuurlijk moetmen fouten
kunnen makenomervanteleren,maarwe
kunnen zewelhelpenomzosnel mogelijk

WateranalyseinhetlabvanUNESCO-IHE.

doorditprocesheentegaan.Andersdan
sommigeanderenvindikookdarhetjuist
goed isomprofessionals uit ontwikkelingslanden hiernaarroe tehalenom testuderen,
iniedergevalvooreendeelvanhun studietijd.Juistdeafwezigheid uirhet vaderland,
decultuurshockdiedit teweegbrengt, datis
minstenszobelangrijk alsdeinhoud van
hetprogramma datzebijonsvoorgeschoteldkrijgen.Deomgangmetandere culturen,dekouendesneeuwvaneenwinrer in
Nederlandgaaniemand andersdoen denken
overzijneigen land.Dankrijgjeeen ander

Sindsdeoprichting heeft het internarionaleonderwijsinstituut voorwater ruim
12.000ingenieurs en wetenschappers
gerraind.Deelnemersuit het voormalige
Oostblokzatendaarnauwelijks bij.De
recentetoetredingvandezelandentotde
EuropeseUniezaldaarwaarschijnlijk weinigveranderinginbrengen,aangezien het
instituut zichrichtop ontwikkelingslanden.
Welhebbenzemetdetoetredingmeer kans
gekregen opeenstudiebij andereNederlandseenWest-Europese kennisinstituten,
denktFiguères.
"Hetwordt makkelijkervoorzeomdeze
kanruittekomen.Hetprobleemwasdar
dezelanden reverontwikkeldzijn, waardoor
destudenten buitenallerleiregelingenvielenvoorbeurzen.Datwasbehoorlijkrestrictiefvoorhen.MettoetredingrotdeEU
krijgen zeviaEU-fondsen meer mogelijkheden."Figuèresdenktdarmetdekomst
vandeOost-Europesestudenten enwaterbeheerders naarNederland ookveelnuttige
kennismeekomt."DetechnicidievanOostEuropeseuniversiteiten afstuderen, zijn bijzonderemensenvaneenhoogniveau,ook
alszesomsteweinigaandacht aanandere
dimensiesvanhun werkschenken.Daarnaastzijn zebijzonder gemotiveerd,zehebbenvechtlust.Enbovendien,eenlandals
Polenlijkt quaklimaat enlandschap meer
opNederland danBangladesh.Zozijn zein
Polenalvolopaanhetexperimenteren met
retentiebekkens,terwijl wijerhierinNederlandalleennogmaaroverpraten.Dekennis
dienu inPolenwordtopgedaan,kanheel
nuttigzijn vooronsen wellichrookvoorde
restvandewereld."

Kiem
Ofhetnu alumni uitOost-Europa ofuit
ontwikkelingslanden zijn,derolvanUNESCO-IHEinhetoplossenvandewatercrisis
ligtinhetverderopleidenvan watermensen.
"Maar",waarschuwtFiguères,"2015isal
heeldichtbij.Ookalgaanweduizenden
mensen trainen,alsergeengeldkomt,hebbenzegeenwerk.Watwijhierkunnen doen,
iseenkiemleggenenhopen dat wanneer
onzealumni naarhuisgaan merdiekiem,
dezedaareenvruchtbaregrond kan vinden
omtotbloeitekomen."C
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