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Via schimmige perrons brengt de
trein ons in het hart van de
Europese administratie: het
treinstation Brussel-Luxembourg.
Europa all over the place in de
Quartier Européen, waar man in
maatpak zich thuisvoelt. Welop-
gevoed gezelschap verplaatst zich
van de wandelgangen naar de
smokeyroomhorecazaken.

Het bâtiment Spinelli, het
Spaakgebouw, de Delorscorridor
— de imposante gebouwen die
het panorama beheersen, dragen
alle ronkende namen van
Europese grootheden. “Men
vraagt zich af of ze hier niet bij-
bouwen om elke topmagistraat te
kunnen vereeuwigen in steen,”
grapt onze sympathieke gids. Tot
nader order geen Centre Van
Rompuy te bespeuren. De Britse
euroscepticus Nigel Farage stelde
alvast het schoonmaakkot voor.
Wie luistert eigenlijk naar die
man?

Sneltrein
Eén ding is zeker: Europese amb-
tenaren houden van de Europese
ambtenarij. Figuurlijke wierook
durft zich al wel eens te versprei-
den in de zalen waar bezoekers

het wat en hoe van de instellingen
te horen krijgen. Zo ook in de uit-
leg, bestemd voor de oren van
onze meute internationale stu-
denten die door de Kring voor In-
ternationale Betrekkingen (KIB)
bijeen gebracht was.

Dat de gemiddelde burger
geen snars begrijpt van Europa, is
ondertussen bekend. Een uitleg
zoals die in het parlement meege-
geven wordt, was dus meer dan
welkom. Het bleef tot op het ein-
de van de tour afwachten voor de
pièce de résistance: het
Europarlement zelf. Het halfrond
verliest er echter niets van zijn
indrukwekkendheid door. De rij-
en zetels, de drieëntwintig ver-
taalhokjes, het dozijn camera’s in
de zaal: het geeft een beeld van
hoe deze moderne democratie op
grote schaal er in godsnaam uit-
ziet.

Zo eens rondslenteren rond
Bruxelles-Luxembourg kan elke
Europese burger wel gebruiken,
ook al blijft na een namiddag de
indruk hangen dat de achterkant
van het politieke systeem toch
wat uit het oog blijft. Europa
komt als een sneltrein op de bur-
ger af. Meer dan de moeite dus
om zelf eens de L-trein richting
europarlement te nemen.

Indien wij u zouden vragen 5 kernwoorden te geven over Veto, antwoordt u stante pede:
studentenweekblad, kwaliteit, kritisch, correct en veelgelezen. Toegegeven, dat kan
moeilijker. Daarom trokken wij met onze beste Erik Van Looyimitatie de straat op en
vroegen aan menig student: wat weet u over LOKO? Brussel. Pain in the ass voor separatisten. Multiculturele

melting pot voor optimisten. En niet te vergeten: hoofdstad
van de Europese Unie. De Europese burgers sturen om de vijf
jaar 736 europarlementariërs het halfrond in. In en rond het
parlement is Europa dan ook meer voelbaar dan eender waar.
Tijd om eens rond te flaneren.

Geert Janssen |

Anderzijds wordt het hele concept ook
zwaar bekritiseerd. Door Luk Dewulf bij-
voorbeeld, auteur van Ik kies voor mijn
talenten.
LLuukk DDeewwuullff:: «Talentmanagement gaat uit
van de opvatting dat je talent kunt sturen.
Dat is echter in contradictie met het idee
van talent. Competenties kan je managen:
je hebt een aantal minimumcompetenties
nodig om te functioneren in een bepaalde
omgeving. Maar talent staat los van concre-
te taken, het is afkomstig uit de mens zelf.
Talentontwikkeling en competentiema-

nagement zijn uiteraard wel complemen-
taire domeinen.»

«Iedereen wordt geboren met talenten,
maar niet iedereen zal die laten zien. Daar-
om maak ik een onderscheid tussen talent
en talent in actie. Om talent zichtbaar te
maken moet je er een context voor vinden.
Een chirurg is bijvoorbeeld geboren met ta-
lent voor chirurgie, maar hij zal het pas laten
zien in een artsenopleiding. Bovendien moet
hij een heel leven lang aan zijn vaardigheden
werken. Omdat hij het talent heeft, zal hij

die moeite graag doen.»

Energie
DDeewwuullff:: «Mijn definitie van talent is driele-
dig en gebaseerd op wat het voor de persoon
zelf betekent. Talent komt tot uiting in acti-
viteiten die schijnbaar moeiteloos lukken.
Het levert energie op. Anderen zeggen dat je
er goed in bent. Misschien om het concreet
te maken: wat zijn voor jou de momenten
waarop de tijd vliegt en waaruit je veel vol-
doening haalt?»
VVeettoo:: Wanneer we schrijven.
DDeewwuullff:: «Waar haal je de grootste voldoening
uit als je aan het schrijven bent?»

VVeettoo:: Het besef iets geschreven te hebben dat
binnen onze mogelijkheden tot de bovenste 25
procent behoort, het overwinnen van onze
eigen beperkingen.
DDeewwuullff:: «Ik hoor twee talenten in wat je

zegt. Het ene is ervan genieten wat in je
hoofd zit op een mooie manier op papier te
krijgen. Het tweede talent is ernaar streven
excellentie te bereiken in domeinen die sterk
motiveren. Dat zijn mensen die graag dicht
bij de zon zitten.»
VVeettoo:: U bedoelt dat metaforisch?

DDeewwuullff:: «Ja: mensen opzoeken die goed zijn
in dezelfde dingen als jij. Dat soort talenten
drijven iemand persoonlijk. Dat valt dus niet
te sturen of te managen. Een werkgever kan
wel proberen een omgeving te creëren die
aantrekkelijk is voor getalenteerde mensen.
Ik kan bijvoorbeeld wel minimumvoorwaar-
den opleggen waar een Vetoartikel aan moet
voldoen maar ik kan er niet voor zorgen dat
jij een schitterend artikel schrijft.»

Onbewust
VVeettoo:: Is er in ons onderwijs voldoende aan-
dacht voor talent?
DDeewwuullff:: «Talenten als stilzitten, opletten, me-

moriseren, structureren en reproduceren
passen goed bij ons onderwijs. Andere, meer
artistieke talenten, gaan verloren. De foto-
graaf Stephan Vanfleteren vertelde onlangs
dat hij heel zijn jeugd het gevoeld heeft gehad
dat hij dom en middelmatig was.»

«Onderwijs zou veel breder de diverse
talenten bij jongeren moeten zien en uitda-
gen. Want om talent naar boven te brengen
moet het gezien worden. Je bent je niet be-
wust van je talenten. Je ontwikkelt ze pas als
iemand zegt: jij kan dit goed.»

«Ik merk dat er nu in het onderwijs een
klimaat aan het ontstaan is voor dergelijke
veranderingen. Ze zijn dringend nodig.»

Wij zijn goed in rondhangen, zuipen en snurken. Helaas geen kwaliteiten waar
makkelijk een masterdiploma of een Nobelprijs mee te scoren valt. Misschien
moeten we meer aan — opgepast: buzz word — talentmanagement doen.

Talentmanagement | “Dicht bij de zon zitten”
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De allerslimste mens
Wat weet u over LOKO?

Veto op visite (1)
Het Europees
Parlement
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Alvorens we de studenten confronteerden met
die hersenbreker, staken we ons licht op bij
LOKO zelf. De vijf juiste kernwoorden waren de
volgende: cultuur, sport, internationaal, studen-
tenvertegenwoordiging en Albatros. Het mag
ook niet te gemakkelijk zijn natuurlijk.

Bij deelnemers aan De allerslimste mens ter
wereld breekt vaak het angstzweet uit nog voor
een vraag gesteld is. Ook studenten vertonen te-
kenen van angst en paniek. Op 20 seconden 5
fatsoenlijke kernwoorden geven is geen pretje,
zo blijkt. Zeker niet wanneer onze fotograaf on-
dertussen lustig de vertwijfeling op foto vastlegt.

Toch doen de meeste studenten het niet
slecht. Studentenvertegenwoordiging komt er
bij veel studenten als vanzelf uit. Ook studenten-
raad en overkoepelende studentenkring rekenen

we enigzins goed. De studenten vernoemen ook
meermaals de 24 urenloop. In al onze goedheid
gaat dat door voor sport.

LOKOmotion
De drie andere antwoorden horen we vrijwel
nergens. Slechts sporadisch horen we cultuur,
eenmalig internationaal en Albatros komt er al
helemaal niet uit. Blijkbaar weten nog steeds
vele studenten niet dat LOKO die fuifzaal uit-
baat.

Wat weten de studenten dan wel over de
Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie? Ze
situeren zich in de buurt van de Muntstraat, ze
hebben mooie truien, maar bovenal: ze organise-
ren LOKOmotion. Niets werd vaker in verband
gebracht met LOKO dan het grootste feesteve-
nement in Leuven zelf. De student weet duide-
lijk nog wel waarrond het leven werkelijk draait.

“Artistieke talenten gaan 
verloren in ons onderwijs”


