Evin Güntekin I deelnemer NAHSS 2019 in Beijing
Toen ik in het begin van
deze zomer vertrok naar
Beijing wist ik eerlijk
gezegd niet zo goed wat
ik moest verwachten. Ik
was zelf namelijk nog
nooit in Azië geweest.
Maar nu ik er achteraf op
terugkijk was de hele
ervaring beter dan ik me
van tevoren had kunnen
voorstellen.

Met de NAHSS had ik deze zomer de kans om te studeren aan een Chinese
universiteit, een project te doen voor een internationaal bedrijf, vele andere
bedrijven te bezoeken in China en Nederland, en natuurlijk Beijing en Shanghai
te ontdekken.
Hieronder zal ik verschillende aspecten van mijn reis met de NAHSS toelichten,
ook al is het moeilijk om alles wat we hebben gedaan in een kort verhaal te
benoemen.
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PwC: Skilling the future
workforce
Vanuit de NAHSS hebben
wij een consultancy
project uitgevoerd voor
PwC, een assurantiebelasting- en
consultancybedrijf. Zij
vroegen ons te
onderzoeken hoe we de
werknemers van
internationale organisaties
zich kunnen voorbereiden
op de toekomst, op de
meest duurzame manier.
Samen met zeven andere
studenten heb ik gekeken
Bij het kantoor van PwC in Beijing
naar creatieve manieren
v.l.n.r. Huib, Evin, Bregje, Koen, Evi, Frank, Ruby en Thomas
om te kunnen
voorbereiden op
veranderingen zoals
digitalisering, urbanisatie
en demografische
ontwikkelingen. Het
projectwerk was niet alleen
theoretisch, er werd ons
gevraagd om vooral om ons
heen te kijken in China en
daar inspiratie op te doen.
Het was ook leerzaam om
in teamverband te werken
en onderzoek te doen want
onze projectgroep was
afkomstig van
uiteenlopende studies,
hierdoor konden we juist
breder de
onderzoeksvragen
bekijken. Verder hadden
Op bedrijfsbezoek bij KLM
we ook bedrijfsbezoeken en inhouse-dagen, zoals
bij ABN Amro in Nederland en KLM in Beijing.
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Zomerschool bij Peking
University
Niet veel later nadat we
aankwamen in Beijing, begon de
zomerschool bij Peking
University. Het is de oudste
universiteit van China, met een
mooie en grote campus. Ik volgde
zelf de lessen Transition and
Policy in China, en Chinese
Classical Poetry. De professors
waren erg betrokken en het was
interessant om het contrast te
zien tussen de verschillende
denkwijzen in de klas, je krijgt
namelijk les samen met
Weiminghu Lake op de campus van Peking University
studenten afkomstig uit heel de
wereld. Ook werd er door de universiteit andere activiteiten georganiseerd,
zoals een bezoek aan het Beijing Art District en de Chinese muur. Verder
kregen we Buddy’s toegewezen, die met van alles hielpen en ons meenamen
naar de leukste plekjes in Beijing. ’s Avonds was het ook gezellig en kon je
ergens wat eten, of een drankje doen bij het grote meer in het midden van
de campus.
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Chinese Thee & Cultuur
Naast het projectwerk,
bedrijfsbezoeken en de
zomerschool, hadden we ook nog
tijd om China zelf te ontdekken.
Er was de mogelijkheid om te
winkelen, te sporten, uit te gaan
of bezienswaardigheden te
bezoeken zoals de Verboden Stad
of de Lama Tempels. Je kon ook
een hike doen of midden in de
stad op een bootje varen, en er is
zelfs een café speciaal voor
Nederlanders in Beijing. Zelf
vond ik op de Chinese Muur zijn
het meest bijzonder. Ook al
waren we best lang in Beijing, er
Chinese Thee in Wudaoying Hutong
was zo veel te doen dat vijf
weken nog steeds niet genoeg
leek. Je zult je dus echt geen moment vervelen, maar als je toe bent aan rust dan
is daar ook ruimte voor. Wat ik zelf een bijzonder moment vond was dat ik
samen met mijn projectgenootje Bregje in een Hutong (een oude Chinese
woonwijk) was verdwaald terwijl het heel hard regende. Toevallig kwamen we
terecht bij een klein theehuisje om te schuilen. Daar hadden we verse Chinese
thee gedronken en werden we echt gastvrij ontvangen. Ik denk dat zulke kleine
dingen ervoor zorgen dat je een andere kant ziet van China die je normaal niet
zou meekrijgen als je er nog nooit bent geweest.
Ben je ook enthousiast of nieuwsgierig geworden, en heb je meer vragen of wil
je meer informatie kan je me altijd benaderen! Ik studeer op dit moment in
Tilburg en ben daar ook actief als ambassadeur dit jaar.
Voor vragen mail naar nahss@uvt.nl
Voor meer foto’s en andere korte ervaringen van NAHSS-alumni van Tilburg University zie:
https://spark.adobe.com/page/G5jbBlsn2kPTS/
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Evin Güntekin, participant NAHSS 2019 in Beijing
English
When I left for Beijing at the start of this summer, I honestly didn't know what to expect , as I had
never been to Asia before. Now that I look back on it, the whole experience was better than I
ever could have imagined! Through the NAHSS, I had the opportunity to study at a Chinese
university, do a project for an international company, visit many other companies in China and
the Netherlands, and of course discover Beijing and Shanghai. Below I will explain various
aspects of my journey with the NAHSS, even though it is difficult to mention everything we have
done in a few paragraphs!
PwC: Skilling the future workforce
On behalf of NAHSS we carried out a consultancy project for PwC, an insurance, tax and
consultancy company.
PwC asked us to investigate how we can prepare employees of international organizations for
the future in the most sustainable way. Together with seven other students I looked at creative
ways to prepare for changes such as digitization, urbanization and demographic developments.
The project work was not only theoretical; we were asked to look around us in China and gain
inspiration from it. It was instructive to work in a team and to do research because our project
group came from a variety of studies, which allowed us to view the research questions more
broadly. We also had company visits and in-house days, such as at ABN AMRO from the
Netherlands and KLM in Beijing.
Summer school at Peking University
Not long after we arrived in Beijing, the summer school started at Peking University. It is the
oldest university in China, with a beautiful and large campus. I took the Transition and Policy
lessons in China, and Chinese Classical Poetry. The professors were very involved and it was
interesting to see the contrast between the different ways of thinking in the class, because you
get lessons together with students from all over the world. Other activities were also organized
by the university, such as a visit to the Beijing Art District and the Gre at Wall. We were also
assigned mentors, who helped with everything and took us to the best places in Beijing. In the
evening it was also pleasant and you could eat out, or have a drink beside the large lake in the
middle of the campus.
Chinese Tea & Culture
In addition to project work, company visits and the summer school, we also had time to discover
China ourselves. There was the opportunity to shop, play sports, visit attractions like the
Forbidden City or the Lama Temples. You could also do a hike or go on a boat in the middle of
the city, and there is even a café specially for Dutch people in Beijing. Personally, I found the
Chinese Wall to be the most noteworthy.
Even though we were in Beijing for quite a long time, there was so much to do that five wee ks
didn't seem enough. So you will not be bored for a moment, but if you need a rest, then there is
also room for that. A notable moment was when me and my project partner Bregje got lost during
a downpour, in Hutong (an old Chinese residential area). We ended up taking refuge at a small
teahouse. We fresh Chinese tea there and were really made welcome. I think such small things
make you see another side of China that you would not normally get if you had never been
there.
Are you also excited or curious, or do you have questions you would like to ask, or do you need
more information, please approach me! I am currently studying in Tilburg and I am also active as
an ambassador this year.
For questions, please mail: nahss@uvt.nl
For more photos and other experiences from fellow Tilburg University NAHSS-alumni, please see here:
https://spark.adobe.com/page/G5jbBlsn2kPTS/
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