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FrankVandenbroucke
DeEUzitgevangen ineentesmaldoel
Zonder een gemeenschappelijke doelstelling van de lidstaten,
is de Europese Unie gedoemd om een unie van wantrouwen te zijn

e EuropeseUnie heeft een bre-
der doel nodig. Of Europa een
gemeenschappelijk doel kan
vastleggen datméér is dan een
stel begrotingsregels enméér
dan eenmooie verklaring, is de

hamvraag voor de toekomst. De argumenten
zijn economisch,maar fundamenteler: de
samenleving heeft een publiek doel nodig.
Gezaghebbende stemmendringen er bij de

Europese leiders op aan omniet alléén in te
zetten opbudgettaire besparingen.Niet alleen
economen, ook internationale instellingen
klinkenmet de dag bezorgder.Hunpleidooi is
niet omoveral budgettaire putten te graven;
het argument is niet dat overheidsuitgaven
het recept zijn omuit de crisis te raken.Het
argument is dat lidstaten die aanzienlijke
besparingsinspanningenmoeten doen in
staat gesteldmoetenworden omdat uiteinde-
lijkmet succes af te ronden.Hoe?Doordat die
lidstaten die in betere budgettaire papieren
zitten eenminder restrictief beleid zouden
voeren. Door een gemeenschappelijke aanpak
vanhet schuldenprobleem, bijvoorbeeld via
euro-obligaties. Door demogelijkheden van
deEuropese structuurfondsen beter te benut-
ten, door ‘project bonds’…Waaromgebeurt
het niet?
Zo’n gecoördineerd optreden veronderstelt

onderling vertrouwen.Nuheerstwantrou-
wen: ‘Alswemeer onderlinge steunbiedenbij
schuldproblemen, krijgenwedan lakse rege-
ringen en ontsporende begrotingen?’We
belevenhet fameuze gevangenendilemmauit
de speltheorie. Twee verdachten van eenmis-
daad zitten opgesloten zonder hard bewijs. De
verdachtenworden apart gehouden en aan
beidenwordt gezegd: “Als jij als eerste bekent
dat jullie het samen gedaanhebben, dan krijg

jijmaar een jaartje.Maar als jemaat als eerste
bekent, dan krijg jij tien jaar.” Omeen lang
verhaal kort temaken: als de verdachten
elkaar vertrouwen en afsprekendat ze zwij-
gen, vermijden ze een zware straf.Maar
omdat die afspraak er niet komt, eindigen ze
met vele jaren cel: een ‘slecht evenwicht’, in
het economenjargon.Als er onderling ver-
trouwen en afsprakenwaren geweest, dan
hadden ze een ‘goed evenwicht’ bereikt. De
Grauwes analyse vanhet Europese schulden-
probleem is net dat: de lidstaten vande euro-
zone duwen elkaar in een ‘slecht evenwicht’
omdat ze een collectief probleemvan schuld-
beheer niet collectief aanpakken. Bij gebrek
aan vertrouwenkomt een ‘goed evenwicht’
niet tot stand.

Crash
Dat succesvolmacro-economischbeleid
onderlingvertrouwenveronderstelt, is geen
nieuw inzicht.Hetwaseen stelregel dieooit
belangrijkwerdgeacht inklassiekenatiesta-
ten.Als er vertrouwenencoördinatie is tussen
decentralebankier, debudgettaireoverheid en
vakbondenenwerkgevers, danwordenecono-
mische schokkenbeteropgevangen.Een lesuit
de jarenzeventigwasdat keynesiaanse sturing
níétwerkt zonder coördinatie envertrouwen.
Gecoördineerd loonoverleg, inbegrepende
bekwaamheidomlooneisen tematigen,was er
een ingrediënt van.Het is eenharde lesdiewe
beterniet vergeten: deBritsewinterof discon-
tentheeft het bedgespreid voorMargaret
Thatcher enkeynesiaanse receptenvoor lange
tijd gediscrediteerd.
Vertrouwen vereist een doelwaarrond je je

actie coördineert. Like it or not, je kunt dat
niet beperken tot budgettaire spelregels. Ook
de economische receptenwaaropbudgettaire
strategieën steunen,moeten op elkaar afge-
stemd. En onder economische recepten schui-
lenmaatschappelijke keuzes. Bijvoorbeeld:
hoe belangrijk is deelname van jongeren aan
hoger onderwijs voor economische competiti-

viteit?Of kunnenEuropese landendaarinmet
de botte bijl besparen, zoalsNederlanddoet?
Gelovenwedat competitiviteit vooral een
zaak is van lang volgehouden loonmatiging?
Economische en sociale recepten liggen in
dezelfde pan.
Webeseffen nudat de eurozoneniet kan

levenmet economische divergentie.
Economische strategieën afstemmen, veron-
derstelt echter ook eenminimale afstemming
van sociale strategieën. De idee dat het econo-
mische beleid supranationaal bepaaldwordt
terwijl het sociale vormkrijgt in een, netjes
daarvan afgescheiden, nationale of regionale
arena is naïef. Dat schemaheeft vele jarenhet
denken over de EUbepaald,maar het is een
recept voor groeiend verlies aan sociaal stu-
ringsvermogen in de lidstaten, verlies dat niet
gecompenseerdwordt doorméér Europees
sturingsvermogen.Wie rijdt zonder stuur, ris-
keert uiteindelijk een crash.
Ik pleit voor eenEuropees sociaal investe-

ringspact, niet omdat per se nog eenpact
nodig is,wel omdat budgettaire, economische
en sociale keuzesmet elkaar verweven zijn.
Omdatwerkgelegenheid en competitiviteit
veronderstellen dat geïnvesteerdwordt in
menselijk kapitaal, van in de crèche tot in de
hogeschool. Omdat sociale samenhang – soci-
aal kapitaal – bewaaktmoetworden.

2020-doelstellingen
Toegegeven, hoe je de diversiteit van
Europesewelvaartsstaten ende democrati-
sche roep omsubsidiariteit kunt verzoenen
met afstemming van sociale strategieën, is
een verdomdmoeilijke kwestie. Er zijnmeer
vragendan antwoorden.Maar dat belet niet
dat ze op onze agenda staan.
In het actuele debat hebbenwe alvast een

uitgangspunt, Europa 2020.De doelen van
Europa 2020 sporenmet sociaal investerings-
beleid:méérmensen aanhetwerk,méér
R&D, de 20/20/20-doelstellingenwaarmaken
inzake energie,minder ongekwalificeerde

schoolverlaters,meer jongerenmet succes in
het tertiair onderwijs, 20miljoenEuropeanen
minder in armoede en sociale uitsluiting.
DeCommissie heeft eenkritischoverzicht

gemaakt vande standvan zakenmet betrek-
king tot Europa 2020 indeAnnualGrowth
Survey 2012,wat daardoor overigens een even-
wichtiger stuk is dande versie van vorig jaar.
Het overzicht is niet aanmoedigend.Als de
spontane toenamevanhet aantal studenten
vande voorbije jarenwordt doorgetrokken,
dan is de 2020-doelstelling omtrent het tertiair
onderwijs te bereiken.Maar opbasis vande
plannendie de lidstaten ingediendhebben,
wordt géén vande 2020-doelstellingenbereikt.
Deoptelsomvandedoelstellingen inzake soci-
ale insluiting vermindert het aantalmensen in
armoedemet 12miljoenmensen, ver vande
gevraagde 20miljoen. Een eerste opdracht in
deEuropeseRaad is: deze contradictie vast-
stellen enhet geheel vandedoelstellingen
evenkrachtig opde agendaplaatsen als de
budgettaire doelstellingen. Letwel, dit is géén
pleidooi omhervormingen inpensioenenof
arbeidsmarkten temilderen.Wel eenpleidooi
omdezehervormingen in eenbreed sociaal en
ecologischperspectief te plaatsen.
MarcDeVos, hoogleraar arbeidsrecht,

kapittelde dezeweek gelukswetenschappers
die het bruto nationaal product vervangen
door het bruto nationaal geluk. Inmijn reactie
daarop keerde ik terugnaar dewijsheid van
Aristoteles: geen geluk zonder doel.Wat geldt
voor individuen, geldt voor de samenleving:
ze heeft een publiek doel nodig. Nochhet BNP,
nochhet BNGzijn daarvoor dienstig. De
EuropeseUnie heeft een visie nodig over hoe
we risico’s en opportuniteitenmet elkaar
delen. Dat veronderstelt een brede doelstel-
ling, een gedeelde visie op vooruitgang, en de
wil omalle dimensies vande brede doelstel-
ling hard temaken.

De reactie op het essay van De Vos vind u
onder ‘Geluk en politiek: een pleidooi voor
helder denken, www.itinerainstitute.org

D
Frank Vandenbroucke is hoogle-
raar aan KU Leuven en Universiteit
Antwerpen, waar hij aan het Cen-
trum voor Sociaal Beleid de Leer-
stoel Herman Deleeck bekleedt.

Ik pleit voor een
Europees sociaal
investeringspact,
niet omdat per se
nog een pact
nodig is,
wel omdat
budgettaire,
economische en
sociale keuzes
met elkaar
verweven zijn

Jan Callebaut
Leiders voormorgen
De generatie vanmorgenmoet de kleffe smaak wegnemen van de op graaien gerichte bonusgeneratie

e huidige crisis laat ons inzien
dat het de zakenwereld ont-
breekt aan leidersmet de juiste
mentaliteit.Maar zal hetmet
eennieuwe generatie beter
worden? Metwelkementaliteit

kiestmen vandaag voor een aanvullende
Master in BusinessAdministration?Welke
onderbouwgeeftmendaar aanhet leider-
schap vanmorgen?Volgens socioloogGeorge
Ritzer leiden demeesteMBA’s aanhet
‘McDonald’s-fenomeen’: ze zijn “efficiënt,
voorspelbaar, berekenbaar en beheersbaar”.
Ik ben er van overtuigd datRitzer een punt
heeft. Bezieling enhonger naar kennis heeft
plaatsgemaakt voor berekening. Geld en sta-
tus zijn demotivationele ‘drivers’. De bonus-
cultuur is nognietmeteenweg.
Nochtans zienwe in dewesterse culturen een
groeiendenood aan leiderschapdat een bij-
drage aande samenleving koppelt aan indivi-
duele ontwikkeling. De individuele elitedyna-
miek ten dienste vanhetmondiaal
kapitalismeblijft in deBRIC-landen evenwel
de boventoon voeren.
Ik herinnermij nogmijn gesprekken, begin
jarennegentig,met studenten aan verschil-
lende universiteiten inBeijing. Geen kamer,

geenhuis, geen taxi, geenwerkplaatswas
toentertijd zonder eenportret van deGrote
Roerganger.Maar het gelijkheidsbeginselwas
dood. Jongerenhadden, enhebben allicht,
maar één ideologie: die vanhet grote geld.
Hunbestreving: zo snelmogelijk zo rijkmoge-
lijkworden. Voor oudersmoeten zorgen is
danhinderlijk en dus kwamen er de eerste
bejaardentehuizen. Allesmaten ze af aan
materiëlewaarde. Zelfs liefde. Zonder blitse
auto geraken jongens niet aan een lief. Alles
wordt danberekening. Uit die jongerenwordt
uiteindelijk de leidende klasse van een
wereldmacht gerekruteerd.

MBA’s
Ook bij onze Businessschool-opleidingen
staat hetmateriële strak voorop daarwaar
de postindustriële logica plaats zoumoeten
ruimen voormentale innovatie. Hetmoet
intussen toch duidelijk zijn dat de competi-
tieve inschatting vanwelvaart niet leidt tot
welzijn of welbevinden. Er zijn grenzen aan
de groei. Europa zit volop tegen die grenzen
aan te krampen. Dit kan niet zonder gevol-
gen blijven voor haarwelvaart.We kunnen
ons geen nieuwe leiders permitteren die het
compromis en een empathische rede gelijk-
stellen aan verraad. Dit leidt tot frustratie,
bitterheid, afgunst. Dan stijgt de zuurtegraad
van een samenleving en zal de krap begrote
generatie jonge actieven het sluipendmoei-
lijk krijgenmet demassa grijsaards die door-

gaans nog relatief goed af zijn.
Terwijl, het hoeft zo niet te gaan. De leiders
van deze samenleving, of ze nu een vakbond,
een bedrijf, een regering, een politieke partij,
of een universiteit aanvoeren, kunnen het
verschilmaken door te kiezen voor een
andere benadering vanwelvaart, die van het
welbevindenwaarvoor andere overwegin-
gen enwaardenmeespelen dan louterewel-
vaart. Innovatie betreft niet alleen technolo-
gie. Ons denken vereist innovatie.We
stappen een nieuw tijdperk binnen dat ons
zal vermorzelen als we ‘groei’ aanhouden als
onze heilige koe. De innovatie die deze
wereld leefbaar,menselijk, warmmoet hou-
den zal vanmorele enmogelijk spirituele
aard zijn. It’s all in themind.Misschien niet
alles, maar toch veel.Wemoeten dringend
onze bestrevingen en onze normering van
welvaart evalueren, herdenken, inspireren
met reddende inzichten. Vooralmensen die
een leidende rol ambiëren in deze samenle-
ving, ook in het zakenleven,moeten ontvan-
kelijk zijn voor alternatieven.
In deze periode van het jaar kijken veel jonge
mensenmet talent uit naar gespecialiseerde
masteropleidingen. Ouders en studenten
vragenmij wel vaker omhen daarbij te hel-
pen.
Een belangrijke overweging, zeer helaas, is
de kostprijs geworden. Sommige opleidingen
zijn schandalig duur.Misschien iets wat ze in
Davosmaar beter kunnen aankaarten: hoe
leid je leiders vanmorgen op om een andere

mindset te hanteren?Hoe verkrijg je bedrijfs-
leidersmet ethiek en zin voor zelfkritiek,
mensen die oog hebben voor normen en
waarden en niet alleen aan geld denken?
Toch bestaan er geweldig interessante
nieuwe initiatieven. De snelgroeiende
AntwerpseManagement School (AMS) is
een verfrissing. Prof. Dr. Philippe Naert
werkt daar aan de stille revolutie. AMS houdt
zich bezig o.a.met three continentmanage-
ment (3cMGM). Jonge post-graduates stude-
ren viermaanden in Antwerpen, viermaan-
den in Bhubaneswar, Indië, en tot slot vier
maanden aan de Fordhamuniversiteit in
Manhattan (VS). Naast de basisvakken ver-
diepen ze zich in de economie van the bot-
tom of the pyramid. Ze krijgen een cursus
niet-competitieve strategieën en yoga. Ze
weten intussen dat er in India vier definities
van armoede gehanteerdworden. Jonge top-
talenten, pas afgestudeerd, vormen een inter-
culturele groep die dewereld doortrekt om
academisch te groeien en efficiëntie in team-
work bij te spijkeren. Op dit ogenblik stude-
ren aan het Xavier Institute ofManagement
15 Belgen samenmet Amerikanen, Chinezen,
Indonesiërs en Turken.
Het zijn dit soort van opleidingendie hopelijk
eennieuwe impuls geven aan leiderschap en
de kleffe smaakmoetenwegnemen vande op
graaien gerichte bonusgeneratie.Wie afstu-
deertmet frisse inzichten kandie beleven,
doorgeven en zo inspireren tot andere attitu-
denwaarmeemensen in het leven staan.

D
Callebaut is communicatieadviseur
en marktonderzoeker. Hij kijkt
tweewekelijks naar mens,
samenleving, media en politiek.

Wie afstudeert
met frisse
inzichten kan die
beleven,
doorgeven en zo
inspireren tot
andere attituden
waarmee
mensen in het
leven staan
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Organisatie :

GASTLANDEN
Nederland - Maleisië

WWW.VAKANT IESALON -VL AANDEREN .BE

26>30 Januari 2012
Antwerp Expo

34ste Internationaal

Vakantiesalon
Vlaanderen

Prijzen zijn gebaseerd op 2 pers. bezetting voor 8 dagen met verblijf in een voordeelkamer excl. evt. weekend- of chartertoeslag • Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.corendon.be
02-722 94 94VERGUNNING

A6049

Turkije / Marmaris - Aqua Resort ***** All Inclusive

∞

∞
∞

∞
∞

beoordeeld op
Zoover: 8.8
3 a la carte restaurants
loopafstand van het
centrum Icmeler
animatie team
direct aan het strand

8 dagen al vanaf

€599

Turkije / Bodrum - Aegean Dream ***** Ultra
All Inclusive

∞

∞
∞
∞
∞
∞

beoordeeld op
Zoover: 8.6
3 a la carte restaurants
direct aan het strand
handdoekenservice
miniclub 4 t/m 12 jaar
diverse bars

8 dagen al vanaf

€542

Hotel Aqua is beoordeeld met een 8,8 op zoover.nl! Voorgaande

gasten waren zeer tevreden met dit hotel, we zijn zeer benieuwd

wat u ervan vindt. Boek dit goed verzorgde hotel en kom erachter.

U bent van harte welkom in Hotel Aqua.

Ligging:

Hotel Aqua heeft een ideale ligging; direct aan het strand, 200 m

van het centrum van Icmeler en 7 km van het gezellige centrum

van Marmaris.

ONTDEK DE
TURKSEWESTKUSTGRATIS annulatie en

bijstandsverzekering

voor reservaties

gemaakt t/m 13 feb.

Aegean Dream Resort, de naam zegt het al een droom aan de

prachtige Egeïsche Kust. Bent u toe aan een droomvakantie en wilt

u de dagelijkse beslommeringen even vergeten? Aegean Dream is

een heerlijk hotel dat werkelijk aan al uw wensen zal voldoen!

Ligging:

Aegean Dream Resort ligt direct aan het strand. Het centrum van

Turgutreis ligt slechts op ca. 1 km afstand. Het bruisende centrum

van Bodrum ligt op ca. 20 km.

Vertrekperiode 21/4 -
23/4

21/5 -
31/5 1/6 - 7/6 21/6 -

28/6 29/6 - 1/75/7 - 12/7 18/7 -
22/7

20/8 -
26/8

8 dagen 18/8 -
19/8

16/8 -
17/8 3/8 - 5/8

2 persoonskamer 542 702 599 682 748 876 956 772

extra week 298 402 379 498 444 556 580 472

familiekamer 2 + 2 1867 2413 2025 2287 2591 2977 3249 2619

kinderprijs 2 t/m 6 275 299 249 249 349 349 399 299
Vroegboekkorting is geldig tot 30 april 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Familiekamer bestaat uit 2 kamers. Voor alle overige
prijzen, periodes en kamertypes zie onze website!

Vertrekperiode 2/5 - 13/5 5/6 -
25/6

26/6 -
28/6

13/7 -
22/7

24/8 -
31/8 1/9 - 6/9 9/10 -

11/10
26/10 -
28/10

8 dagen 3/10 -
8/10 3/8 - 5/8 16/9 -

18/9
15/10 -
18/10

2 persoonskamer 619 710 737 915 765 744 599 679

extra week 320 513 521 539 465 494 299 299

kinderprijs 2 t/m 6 299 249 249 399 299 275 299 375

kinderprijs 7 t/m 12 -25% -25% -25% -25% -25% -25% -20% -20%
Vroegboekkorting is geldig tot 31 maart 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen, periodes en kamertypes zie
onze website!

e ineeeen droomvvakkaannttieeZinn inn
rk?euukkstte bungaaloowwppaarBelgië’’ss lee

Vet
vroegboek
voordeel!

Zin in een droomvakantie in
België’s leukste bungalowpark?

ntie-NUU uuw splinternieeuwwe vaakkaanReserveeeerr NN
enn ggenniet een korrtinng vaannwonniinng €€€100

Ga naar de.bewwww.mmollennheiid
klik op de banner 100 € rdeelvoooor

of bel 070 2222 4403 (maax. € 30/min.)00,3

verblijfDee resservatie van een vakantiewwoningg, waaarvvan heet
20/02/12pplaatts vinddt vóór 09/11/12 dientt te geebeuurenn vóóór 2

Park Molenheide | Molenhheidestraat 7 | B-3530 Houthalen-Heelchteren
@mmolenheide.beE: info@ | W:www.molenheide.be

www.novasol.be

Win uw vakantie in Zuid-Europa via
www.novasol.be/demorgen
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REISADVIES OP MAAT
DIRECT BIJ UW SPECIALIST
Als gepassioneerd expert gaan
we samen met u op zoek naar

uw ultieme reiservaring!

info@latintours.be
T. 051 708 173

BY BEST OF TRAVEL

Bestel onze exclusieve brochures
op www.latintours.be
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LAATSTE PLAATSEN
KROKUSVERLOF

KRONPLATZ - ITALIE
10D van 17/02 tot 26/02/2012

Pension Lindenhof**
€ 606

Hotel Reipertingerhof***
€ 814

Hotel Schönblick****
€ 940

GRATIS BROCHURE
053 64 50 60

www.icetour.be

Inbegrepen: vervoer per luxe-autocar**** -
verblijf 7 nachten halfpension - animatie &
Rosenmontagparty - Icetourbegeleiding

REIZEN IN STIJL
PER LUXE-AUTOCAR

75 BESTEMMINGEN

Vroegboekkorting

€ 25
tot 31/01/12

GRATIS BROCHURE
053 66 68 94

OF CONTACTEER
UW REISAGENT

www.rantour.be

voor 2 personen bij reservatie van een meer-
daagse reis uit Rantourbrochure op basis
van tweepersoonskamer. Niet cumuleerbaar.

65 BESTEMMINGEN

WWW.LAUWERS.BE
070-350818€ 0,30 pm

Voor één betalen,
met twee genieten!

“DE CRISIS-BROCHURE”

070-350818€ 0,30 pm www.lauwers.be

Hotel Cavalieri
kamer & ontbijt

€599pp

Hotel Radisson Blu
St. Julians kamer & ontbijt

€699pp

5 dagen/4 nachten MALTA
V t k 7Vertrek 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26 & 28/02

SUPER
STUNT

Vraag snel aan!

Voorbeeld:
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Vakantie


