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Hoe vaak wordt u verrast door een idee dat zijn tijd té ver vooruit is? 
Dat moet ook designer Verner Panton gedacht hebben toen zijn iconische stoel op de markt 
kwam. Pas 30 jaar later kon de Panton Chair volgens het originele ontwerp, in één stuk, 
vervaardigd worden.

De Standaard verwent zijn abonnees met een mooie korting bij aankoop van deze iconische 
stoel.  U krijgt € 50 korting per stoel en kunt zo tot 6 exemplaren van dit design icoon extra 
voordelig in huis halen. Zo geniet u als abonnee van De Standaard tot € 300 korting.

Dit aanbod is enkel geldig voor abonnees van De Standaard en loopt tot 30 november 2014. Alle actievoorwaarden kunt u nalezen op 
www.standaard.be/topmerken/actievoorwaarden.

Surf snel naar www.standaard.be/abonneevoordeel, 
bestel uw Panton Chairs en geniet als abonnee € 50 korting per stoel

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Geniet € 50 korting op een Panton Chair van Vitra
ABONNEE
VOORDEEL

DE KIJK VAN
VAN DYCK
FONS VAN DYCK

De opmars van IS in de isla
mitische wereld houdt sinds
deze zomer de hele wereld
in de ban. De videobeelden
van de onthoofding van een
Amerikaanse journalist zul
len nog lang op het collectie
ve netvlies gebrand blijven.
Maar evenzeer zullen de ‘Ice
Bucket’stunt ten voordele
van ALSpatiënten en de
massale wereldwijde respons
hierop nog erg lang naleven.
Het zijn uiteraard twee to
taal verschillende nieuwsfei
ten, maar de aandacht die
zij wereldwijd verwerven,
drijft wel op eenzelfde com
municatiemechanisme.
De wereld waarin we van
daag leven, gedomineerd
door oude media en nieuwe
media, is vandaag meer dan
ooit een wereld van grote en
kleine symbolen geworden.
Een terroristische organisa
tie zoals IS heeft dat bijzon
der goed onder de knie. So
ciale media zoals Facebook
en Twitter fungeren niet al
leen als een rekruteringska
naal bij uitstek. Zij bieden
ook de mogelijkheid tot di
recte communicatie met vol
gelingen in de hele wereld.
Via YouTube hebben zij in
tussen een eigen massamedi
um in handen. Sociale media
worden zo ongewild haat en
propagandamedia. Dit is de
eerste oorlog die via sociale
media wordt gevochten. So
ciale media zijn vandaag wat
propagandaradio was tijdens
de Tweede Wereldoorlog. En
dat is wellicht nooit de be
doeling geweest van de initi
atiefnemers, van oorsprong
Amerikaanse, beursgenoteer
de bedrijven. Het roept heel
wat vragen op over de nood
zaak van filters of zelfs cen

suur van boodschappen. Te
recht maakt de Amerikaanse
president Barack Obama
zich hiervoor deze week in
New York grote zorgen. Het
debat daarover is zeker nog
niet beslecht.
De kracht van sociale media
zoals YouTube en Facebook
is dit jaar ook nog eens tref
fend geïllustreerd door de
regenwaterdouche ‘Ice Buc
ket’ ten voordele van ALS
patiënten. Het bewijst dat
symbolen ook een goede
zaak kunnen dienen. Zoals
deze krant eerder al schreef,
wellicht de meest succesvolle
virale marketingcampagne
ooit.

Het initiatief van een Ameri
kaanse ALSpatiënt ontstond
schijnbaar heel spontaan,
maar werd wel snel opgeno
men door de officiële organi
saties die zich al jaren inzet
ten in de strijd tegen de
ziekte. Het is ook een ge
slaagde campagne omdat zij
vertrekt van een heel sterk,
aanstekelijk concept – een
ijskoude douche –, maar
heeft ook een heel duidelijke
boodschap: een oproep om
vrienden en kennissen te la

Sociale media
zijn vandaag
wat propagan
daradio was
tijdens de
Tweede
Wereldoorlog

SOCIALE MEDIA OF HAATMEDIA?

ten meedoen en geld te stor
ten voor de organisatie. Con
cept en boodschap zijn hier
mooi in evenwicht. En ten
slotte overstijgt de campagne
ook de grenzen tussen de zo
genaamde digitale wereld en
de echte wereld. Mensen
worden via sociale media
aangezet om zelf in hun ei
gen omgeving een symboli
sche daad te stellen. De uit
dagingen voor ALS en ande
re organisaties bestaat erin
om voorbij het steekvlamef
fect van deze actie te kijken,
en te bereiken dat volgend
jaar mensen zich niet alleen
de leuke stunt herinneren,
maar ook nog weten waar
voor ALS staat. Daarvoor
blijft een structurele cam
pagne op de middellange
termijn noodzakelijk.
De voorbeelden van de ISvi
deo’s en de ‘Ice Bucket’stunt
maken ook de verwevenheid
duidelijk tussen oude en
nieuwe media. De wereldwij
de aandacht die oude media
(televisie, radio, kranten)
aan deze symbolische acties
besteedden, toont aan dat
nieuwe, sociale media steeds
meer de agenda kunnen be
palen van de klassieke me
dia. Ook wordt duidelijk dat
in een overgemediatiseerde
samenleving waarin symbo
len en symbolische acties de
toon zetten, de concurrentie
strijd om aandacht van het
publiek heviger wordt ge
voerd dan ooit. Dat maakt
dat acties creatiever, gewaag
der en jammer genoeg ook
extremer zullen worden.

SOCIAAL

België ruziet met Europa
over aanpak sociale dumping

De Europese Commissie
neemt het niet dat de
Belgische regering een eigen
weg volgt om sociale dumping
via detachering aan te pakken.

BRUSSEL | De Europese Com
missie is niet te spreken over de
kritiek van de Belgische ministers
Monica De Coninck (Werk) en Jo
han Vande Lanotte (Economie en
Fraudebestrijding), beiden van de
SP.A, op het verzet van de EU te
gen de ‘eigengereide’ Belgische
aanpak van sociale dumping.
‘België zou beter de bestaande Eu
ropese regels tegen sociale fraude
toepassen in plaats van ze met
voeten te treden’, verklaarde de
woordvoerder van de commissa
ris voor Sociale Zaken, Laszlo An
dor, vrijdag.
Vande Lanotte en De Coninck ver
werpen de beslissing van de Com
missie om ons land voor het Euro
pese Hof van Justitie te dagen als
er binnen twee maanden geen
aanpassing komt van de Belgische
antifraudewetgeving (DS 26 sep
tember).
Volgens commissaris Andor over
treedt België de Europese regels
door eenzijdig op te treden bij een

vermoeden van fraude met deta
cheringsbewijzen van buitenland
se werknemers. Concreet: buiten
landse werknemers moeten in ons
land sociale lasten betalen als er
wordt vermoed dat ze die in hun
eigen land niet hebben betaald
(en op die manier bonafide Belgi
sche bedrijven, bijvoorbeeld in de
bouwsector, uit de markt prijzen).
Volgens de Europese regels moet
België eerst in het thuisland van
de gedetacheerden een bewijs
voor die fraude opvragen. En dat
gebeurt niet.
De Belgische regering blijft de
preventieve aanpak verdedigen.
‘Alleen door snel op te treden kun
nen we misbruiken aanpakken.
Als we moeten wachten op infor
matie uit Roemenië zijn de vogels
al lang gevlogen.’
Maar eurocommissaris Andor
houdt vol dat de bestaande proce
dures bij detachering gevolgd
moeten worden. ‘Als alle lidstaten
het Belgisch voorbeeld zouden
volgen, moeten alle gedetacheer
de werknemers binnenkort ver
scheidene keren sociale lasten be
talen.’
Andor wordt binnenkort opge
volgd door Marianne Thyssen. De
Belgische ministers rekenen op
haar om de Europese banvloek op
te heffen. (jir)

Fons Van Dyck is managing
director bij Think BBDO.

te brengen, naast bijvoorbeeld de
beurs, de obligatiemarkt, bank
kredieten of business angels. De
bank denkt dat vooral starters er
gebruik van zullen maken, bij
voorbeeld de bedrijven die deel
uitmaken van de incubator Start
it @kbc. Wie geld investeert via
crowdfunding, moet wel beseffen
dat dit een investering is met een
hoog risicogehalte.
Investeerders die geld beleggen
via BoleroCrowdfunding, kunnen
dat doen vanaf 25 euro. Bedrijven
kunnen via het platform aandelen
of obligaties uitgeven. (rmg)

BRUSSEL | Het onlinebeurs
platform Bolero van KBC Securi
ties heeft een crowdfundingsite
opgericht. Ondernemers kunnen
op die manier zoeken naar men
sen die geld in hun bedrijf willen
steken. Het initiatief is gisteren
gestart. De site BoleroCrowdfun
ding.be is al operationeel, maar
wordt op 13 december officieel
voorgesteld tijdens de Entrepre
neurial Summit van KBC Securi
ties.
KBC ziet crowdfunding als een ex
tra kanaal om geldschieters en on
dernemers met elkaar in contact

KBC lanceert crowdfunding
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DANS / MUZIEK / THEATER / LITERATUUR / BEELDENDE KUNST

ARNO / WOUTER DEPREZ / JOHN CALE /
OZARK HENRY / HET ZESDE METAAL / AMATORSKI / 

HET LICHTFRONT / ...
PROGRAMMA EN TICKETS VIA GONEWEST.BE

GONEWEST, DE ARTISTIEKE 
HERDENKING IN WEST-VLAANDEREN 
VAN 100 JAAR GROOTE OORLOG, 
START OP 17 OKTOBER ’14.

100 JAAR GROOTE OORLOG
CULTUREEL HERDACHT 

GONEWEST.BE
100 jaar Groote Oorlog

CONTROVERSIËLE STELLING VAN PAUL DE GRAUWE

‘KOESTER HOGE LOONKOSTEN’

Paul De Grauwe: ‘Loonkosten kunnen ook een voordeel zijn.’ © Jimmy Kets

‘Hoge loonkosten zijn geen handicap, maar een
opportuniteit.’ Die stelling verdedigt Paul De Grauwe
in zijn nieuwste boek.

RUBEN MOOIJMAN
BRUSSEL | De Belgische werk

gevers klagen al jaren over de ho
ge loonkosten, en lijken gehoor te
krijgen van de coalitiepartners die
de nieuwe regering voorberei
den. Een verlaging van de loon
kosten lijkt doelstelling nummer
één te worden van de nieuwe be
leidsploeg.
En net nu publiceert hoogleraar
economie Paul De Grauwe (Lon
don School of Economics) een
boek waarin hij korte metten
maakt met de stelling dat de hoge
loonkosten een ernstig probleem
zijn. In ‘De limieten van de markt’
wijst hij erop dat landen met hoge
loonkosten over het algemeen
succesvoller zijn dan landen met
lage loonkosten. Noorwegen,
Zweden en Denemarken hebben
hogere loonkosten dan België,
maar doen het economisch uitste
kend. ‘Hieruit blijkt dus duidelijk
dat hoge loonkosten niet noodza
kelijk een probleem hoeven te
zijn. Ze kunnen ook een voordeel
zijn’, schrijft hij.
De hoge loonkosten zijn het resul
taat van een hoge arbeidsproduc
tiviteit, en in die zin juist eerder
een uitdrukking van een sterke
concurrentiekracht dan een be
lemmering ervan, betoogt De
Grauwe. ‘Ze zijn geen handicap,
maar een opportuniteit omdat ze
de middelen voortbrengen om
dingen te doen die gunstig zijn

voor de economie als geheel’, zegt
hij in een telefonische toelich
ting. De Grauwe vindt dat we de
hoge loonkosten moeten koeste
ren in plaats van aanvallen. ‘We
moeten er op een positieve manier
naar kijken, als een manier om
een surplus te genereren dat we
kunnen gebruiken voor infra
structuur, onderwijs en onder
zoek. De loonkosten voortdurend
naar beneden halen, is geen goede
strategie.’

Kleine ontsporing

Toch wijst de hoogleraar het be
leid van de toekomstige regering
niet af. ‘Er is wel een case om nu
iets aan de loonkosten te doen,
want de laatste tien jaar is er spra
ke van een kleine ontsporing.’ De
loonkosten maken in de meeste
landen cyclische bewegingen, en
zitten in België nu in een opgaan
de lijn. Maar in het boek laat De
Grauwe zien dat in feite alle lid
staten hun relatieve concurrentie
positie in de eurozone hebben

zien verslechteren, op Duitsland
na. Door het grote gewicht weegt
dat land erg zwaar door. In de pro
bleemlanden Griekenland, Portu
gal, Spanje en Ierland is er een
ommekeer waar te nemen, maar
in ons land en Nederland nog niet.
Maar De Grauwe laat ook zien dat
een verlaging van de loonkosten
niet tot een verbetering van de
concurrentiepositie leidt als de
andere landen in de eurozone de
zelfde beweging maken. Duits
land kon maar profiteren van zijn
loonmatigingsbeleid in de mate
dat andere landen niet hetzelfde
deden. Als alle landen tegelijk de
loonkosten verlagen, gaat dat
vooral ten koste van de koop
kracht en daardoor van de werk
gelegenheid, waarschuwt De
Grauwe.
Hij noemt de hoge loonkosten bij
uitstek een voorbeeld van een cor
rectie door de overheid op het
marktsysteem. Dergelijke correc
ties vormen het thema van het
boek. Een politieke boodschap
moeten we er niet in lezen, bena
drukt De Gauwe. ‘Ik heb mijn
tekst in augustus ingeleverd, en
daarna was alles in handen van de
uitgever. Maar het klopt dat het op
een goed moment komt. Timing is
alles, nietwaar?’
Een uitgebreide bespreking van
‘De limieten van de markt’ volgt
in De Standaard der Letteren van
volgende week vrijdag.

‘De loonkosten
voortdurend naar
beneden halen,
is geen goede
strategie’


