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De jury heeft besloten tot het toekennen van de Studentenprijs 2013 aan Wouter 
Witvoet en Anne Marie Droste, omdat zij excellente studieresultaten combineren 
met vernieuwende initiatieven.  
 
Wouter studeerde Informatiekunde en haalde afgelopen juni cum laude zijn 
bachelordiploma. Anne Marie heeft twee bachelordiploma’s behaald, zowel voor 
Bestuur- & Organisatiewetenschappen als voor Natuur- en 
Innovatiewetenschappen.  
 
Het is onmogelijk om hier alle activiteiten van Anne Marie en Wouter te 
vermelden. De jury licht er een paar uit: 
 
Anne Marie en Wouter zaten afgelopen jaar in het eerste studentbestuur van de 
Netherlands-Asia Honours Summer School. In deze functie is het hen gelukt om 
eenentwintig bedrijven, vijf ministeries en dertien universiteiten achter de NAHSS 
visie te scharen en deze zomer 75 studenten aan de Summer School te laten 
deelnemen. 
 
Anne Marie en Wouter hebben ook de stichting ‘Beyond West’ opgericht met de 
visie dat wederzijds begrip tussen ‘Oost’ en ‘West’ alleen kan volgen uit interactie 
en dialoog. In dat kader bezochten zij afgelopen zomer met groep van twintig 
young professionals, studenten en professoren verschillende locaties in Noord-
Korea waar nog nooit eerder een buitenlander was geweest. 
 
Onze winnaars zijn ook individueel actief. Zo is Wouter mede-oprichter van de 
Utrecht University Business Course en is hij door het World Economic Forum 
uitgeroepen tot Global Shaper. Anne Marie nam deel aan de Nationale Denktank 
en hield zich vanuit deze positie bezig met het nationale debat rondom 
verduurzaming van voedselketens.  
 
De jury is onder de indruk van de concrete resultaten en de internationale 
reikwijdte van de activiteiten van deze studenten. De jury prijst in het bijzonder 
hun gezamenlijke inspanningen voor de NAHSS (Netherlands-Asia Honours 
Summer School) en de stichting Beyond West, en besloot daarom unaniem om 
hen tezamen tot winnaar uit te roepen.  


