
Daarop aangesproken gaf hij grif toe dat de discus-
sie over een Sociaal Europa door de meerderheid
van de Conventie inderdaad als een marginaal
onderwerp werd beschouwd. En dat is dus precies
mijn kritiekpunt! Juist binnen onze pes-familie in
de Conventie, met als voormannen de Italiaan Giu-
liano Amato en de Duitser Klaus Hänsch, kreeg dit
veel te weinig aandacht. Met uitzondering (met
stip!) van mijn Vlaamse ep-collega Anne van Lanc-
ker, en het ‘aangetrouwde’ familielid van vak-
bondszijde, Emilio Gabaglio van het evv, en enkele
anderen, maakte men zich vooral druk over de
vorm en niet over de inhoud van de Europese
samenwerking. Je had toch mogen verwachten dat
sociaal-democraten van het Sociaal Europa een
hoofdpunt zouden maken. Als binnen de christen-
democratisch/conservatieve familie de door Frans
als ‘teutoon’ omschreven leider Elmar Brok niet ge-
voelig zou zijn geweest voor sociale thema’s, was er
bijster weinig van de sociale dimensie terechtgeko-
men.

Intussen ziet het er naar uit dat we een referen-
dum krijgen over de Europese Grondwet. Hoe wil-
len we als PvdA kiezers er nu van overtuigen in zo’n
referendum ‘ja’ te zeggen als het alleen maar om
vorm lijkt te gaan en niet om inhoud? Is het juist
voor ons niet broodnodig ons te richten op dat
Handvest met sociale grondrechten, waaraan al het
Europese beleid getoetst moet worden, en dat als
correctie kan gelden op de economische samen-
werking waarmee de eeg begon? Ging immers ach-
ter het ‘nee’ bij het onlangs gehouden Zweedse
Euro-referendum, en bij eerdere referenda in bij-
voorbeeld Denemarken en Ierland, niet juist angst
van mensen schuil om verworvenheden van de wel-
vaartsstaat kwijt te raken? 

Als we als sociaal-democraten de campagne
voor het referendum ingaan, moeten we mensen
duidelijk maken dat juist de huidige wettelijke ba-
sis van de Europese samenwerking tekortschiet en
eenzijdig het belang van de markt dient. Maar ook
dat het een illusie is om te denken dat je de natio-
nale welvaartsstaten overeind houdt door ‘nee’ te-
gen de Grondwet te zeggen, de rug naar Brussel te
keren en Europa geen bevoegdheden te geven op
sociaal terrein. Als de sociale dimensie niet vol-

Waar blijft de inhoud
van de Europese samen-
werking? 
A Social Europe is a Must. Onder die titel lanceerden
mijn vakbondsvrienden en ik eind mei tijdens het
evv-congres in Praag een ‘email-actie om Giscard
d’Estaing en de zijnen op het laatste nippertje nog
te wijzen op het belang van een Sociaal Europa voor
de Europese Conventie. We riepen hen op belang-
rijke sociaal-politieke punten op te nemen in hun
proeve van de Europese Grondwet. Eerder hadden
we afgedwongen dat er een Werkgroep Sociaal Be-
leid in de Conventie zou worden opgericht, maar de
conclusies van deze werkgroep waren te weinig
terug te vinden in de slottekst van het Presidium.
Zij moesten in dat laatste stadium alsnog verzilverd
worden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt.

Tijdens de hele Conventie is de vraag hoe de so-
ciale dimensie van de Europese samenwerking een
plek zou krijgen in het nieuwe grondwettelijke ver-
drag, aan de orde geweest. Dit hield verband met
de kwestie van het opnemen van het Handvest van
Grondrechten, één van de opdrachten aan de Con-
ventie. De grote verdienste van dat Handvest, dat al
in 2000 door een eerdere Conventie werd opge-
steld, is dat het de klassieke grondrechten op één
lijn zet met de sociale en economische grondrech-
ten. Het Handvest biedt voor de eu een toetsings-
kader dat veel breder en preciezer is dan de vage
verwijzing naar grondrechten in het huidige Ver-
drag en levert daarmee een basis voor een Euro-
pese politieke en economische samenwerking die
de traditie van de Europese sociale welvaartsstaat
incorporeert en daarop voortbouwt.

Voor mij vormt deze inhoudelijke sociale dimen-
sie de belangrijkste invalshoek voor een beoorde-
ling van de Conventie-resultaten. Het was dan ook
teleurstellend om in de overigens erg interessante
nabeschouwing over de Conventie van Frans Tim-
mermans in het zomernummer van s&d helemaal
niets over deze discussie aan te treffen. Zelfs in zijn
rijtje plussen en minnen geen woord hierover.
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telde me dat het haar niet lukt om rond de ‘telda-
tum’ van 1 oktober alle aanwezige leerlingen in het
administratieve systeem ingevoerd te krijgen. De
docenten blijken niet bereid en/of in staat com-
plete aanmeldingdossiers van hun leerlingen aan
te leveren. 

Het gevolg? Elk jaar weer zitten er ongesubsidi-
eerde leerlingen in de klassen. 

Hoe komt het dat de bewuste opleidingsmana-
ger, zoals ze zegt, haar docenten steeds opnieuw
moet wijzen op hun administratieve taak? Dat komt
omdat administratieve taken niet passen in het
zelfbeeld van de docenten. Ze willen graag aan het
traditionele beeld van de leraar blijven voldoen.
Een voorbeeld daarvan gaf de Amsterdamse onder-
wijswethouder Rob Oudkerk tijdens zijn afscheids-
woord voor Ankie Verlaan, collegevoorzitter van het
roc Amsterdam. Hij beschreef haar als iemand
met een goed verhaal, een bril en een beslist optre-
den: het traditionele beeld van de juf. Een juf voor
de klas wel te verstaan, die ziel en zaligheid legt in
het lesgeven aan leerlingen. Werkzaamheden als
‘intake’, leerlingbegeleiding en het aanleggen van
pedagogische dossiers passen niet bij dat beeld en
ervaren de meeste docenten dan ook niet als be-
langrijke activiteiten.

In het onderwijs klinkt de roep om financiële,
materiële en administratieve taken door facilitaire
instellingen te laten verrichtten. Het management
kan in deze optiek weer terug naar de ‘werkvloer’,
dus vóór de klas. Erdtsieck in s&d nummer 9 is een
representant van deze ‘romantiek van de werk-
vloer’-benadering. 

Dit speelt niet alleen in het onderwijs. Over de
politie hoor je dezelfde soort verhalen. Agenten
zouden veel minder administratieve taken moeten
verrichten en meer op straat aanwezig moeten zijn.
De administratie zou door anderen uitgevoerd kun-
nen worden. Maar dit is een misverstand: een agent
die ter plaatse aanwezig was, kent de context van
een misdrijf of voorval. Hij kan als enige het ‘ware’
verhaal opschrijven en laten verifiëren en onderte-
kenen door de betrokken burger. Dat kan een ad-
ministratiekantoor nooit overnemen. 

Voor het onderwijs geldt net iets vergelijkbaars.
Om te bepalen of een leerling naar niveau 2 of 3

waardig meetelt in de besluiten die in Brussel wor-
den genomen, dan zullen de besluiten die wél ge-
nomen worden anti-sociale effecten hebben. 

Als vervolg op de e-mail actie ‘Een sociaal
Europa is een must’ ben ik nu aan het propageren
dat we tegelijk met de Europese verkiezingen en de
referenda in de verschillende lidstaten een eerste
Volkspetitie gaan organiseren, geïnspireerd door
wat in het nieuwe Verdrag voorgesteld wordt: meer
dan een miljoen handtekeningen in de verschil-
lende lidstaten kunnen de Commissie dwingen om
met een wetgevingsinitiatief te komen. Zo’n eerste
petitie, die natuurlijk nog niet rechtsgeldig is wan-
neer het nieuwe Verdrag nog niet van kracht is,
maar die wel vele miljoenen handtekeningen zou
kunnen opleveren, kan een duidelijk signaal aan de
Europese politiek opleveren om Europa socialer
vorm te geven. Als mensen ervan overtuigd kunnen
worden dat een ‘ja’ voor de nieuwe Grondwet ook
een stap in de richting van een Sociaal Europa is,
dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van veel
grotere meerderheden voor die Grondwet dan er nu
in de polls voorspeld worden. Met hopelijk ook een
gunstig effect op de opkomst voor de (gelijktijdige)
verkiezingen van het Europees Parlement, met een
sterk en sociaal programma van de sociaal-demo-
craten. 

ieke van den burg
Lid pes-fractie Europees Parlement voor de PvdA

Het traditionele beeld
van de juf
Stel we richten het onderwijs in volgens het ‘zui-
vere’ onderwijsideaal van de Van Haperens en Erdt-
siecks (zie hun pleidooi om ‘het onderwijs uit het
slop te halen’ in het vorige nummer van s&d): weg
met alle ambtelijke rimram, management-tussen-
lagen, advies- en onderwijsbureaucratie. Wat zou-
den er dan voor rampen gebeuren?

Een van de opleidingsmanagers van het Regio-
nale Opleidingscentrum (roc) van Amsterdam ver-

s & d 10 / 1 1  |  20 0 3  

7

interventie

S&D 10 binnenwerk  08-10-2003  13:19  Pagina 7




