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Inleiding

De Sociaal – Economische Raad Noord-Nederland (SER 

Noord-Nederland) is in maart 2007 door SNN opgericht 

als platform en adviesorgaan voor sociaal-economische 

aangelegenheden. SER Noord-Nederland is onafhankelijk 

en geeft in eerste instantie advies aan de gezamenlijke 

provinciale besturen van de provincies Drenthe, Fryslân 

en Groningen, in casu het Samenwerkingsverband Noord 

Nederland (SNN). 

In het voorliggende jaarverslag wordt allereerst ingegaan 

op de taak, samenstelling en de werkwijze van de SER 

Noord-Nederland. Hierna zal verslag worden gedaan hoe 

de SER Noord-Nederland in 2012 invulling heeft gegeven 

aan zijn taakopvatting. Verder zal door middel van dit 

verslag financiële verantwoording worden afgelegd over 

de aan SER Noord-Nederland ter beschikking gestelde 

budgetten in 2012. Tenslotte wordt een beknopt overzicht 

gegeven van alle activiteiten die door de SER Noord-

Nederland in 2012 zijn ondernomen. 
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Voorwoord

De effectiviteit van SER Noord-Nederland hangt af van de 

mate waarin haar adviezen vanuit de relevante bronnen 

worden opgebouwd en waarin de adviezen vervolgens 

door de bestuurders worden verstaan en opgepakt. 

Om dit te realiseren hanteert SER Noord-Nederland 

een participatieve benadering. Relevante ‘stakeholders’ 

worden vanaf het begin van de voorbereiding van 

een advies hierbij betrokken. Het gaat hier om 

inhoudsdeskundigen en om mensen die zich vanuit hun 

maatschappelijke betrokkenheid aan het betreffende 

onderwerp gecommitteerd hebben. 

Hierdoor worden ‘gedragen’ adviezen aan de bestuurders 

uitgebracht. Maar hier blijft het niet bij. SER Noord-

Nederland volgt actief het proces dat volgt op de 

oplevering van een advies. Kunnen de bestuurders 

hiermee uit de voeten? Zo niet, welke vragen hebben 

zij dan? Verder informeert de raad zich over het verdere 

verloop van de uitvoering van het advies.

Ondertussen houden de raadsleden hun ogen en oren 

wijd open waar het nieuwe ontwikkelingen betreft. Zo 

waren er in de loop van 2012 steeds meer signalen dat het 

bestuurlijke zwaartepunt in de komende periode steeds 

meer zal gaan verschuiven van provincies naar gemeenten. 

SER Noord-Nederland speelde hier op in door zich aan 

genoemde noordelijke bestuurders nadrukkelijker te 

presenteren met betrekking tot de toegevoegde waarde 

die zij aan hen zal kunnen leveren.

SER Noord-Nederland wil maximaal toegankelijk 

zijn voor alle burgers. Hierop heeft zij in 2012 haar 

communicatiebeleid afgestemd. Op haar website 

vinden bezoekers de uitgebrachte adviezen, informatie 

over de actuele agenda, het actuele nieuws vanuit het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland en informatie 

over komende evenementen. Verder biedt de website de 

mogelijkheid aan haar bezoekers om via facebook, twitter 

of linkedIn met de SER Noord-Nederland in gesprek te 

gaan. 

Ik wens u veel leesplezier toe. Wilt u met ons in gesprek, 

schroom dan niet om met ons in contact te treden.

Vriendelijke groet,

Geert Sanders. 

voorzitter

'�Wilt�u�met�ons�in�gesprek,�
schroom�dan�niet�om�met�ons�
in�contact�te�treden'

Voor u ligt het jaarverslag van SER Noord-Nederland 2012 waarmee u zich kunt 

laten informeren over het reilen en zeilen van de raad, zowel extern als intern. In 

2012 heeft een verdere professionaliseringsslag plaats gehad. Het secretariaat 

heeft de adviesfunctie van de raad versterkt door in overleg met de raadsleden over 

te gaan tot de instelling van een vijftal vaste adviescommissies. Daarnaast is er de 

mogelijkheid gecreëerd tot het instellen van commissies ad hoc.
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1.1 Taak

De SER Noord-Nederland fungeert als overleg- en 

informatieplatform ter ondersteuning van het Noordelijk 

sociaal - economisch beleid, zowel voor de in de SER 

NN vertegenwoordigde participanten als voor derden. 

Hiertoe organiseert de SER NN zelf activiteiten, maar 

ook neemt het deel aan debatten en bijeenkomsten van 

derden. 

Daarnaast heeft de SER Noord-Nederland de taak om 

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN) gevraagd of ongevraagd te 

adviseren omtrent de hoofdlijnen van sociaal-economisch 

beleid, voor zover dit de provincies Drenthe, Fryslân 

en Groningen aangaat. Daarnaast kan de SER Noord-

Nederland ook gevraagd of ongevraagd omtrent deze 

zaken advies uitbrengen aan andere (overheids)instanties, 

waaronder de landelijke SER. 

Tenslotte voert de SER Noord-Nederland over de 

hoofdlijnen van het provinciaal sociaal-economische 

beleid (in)formeel overleg met (een delegatie uit) het 

Dagelijks Bestuur van SNN. 

1.2 Samenstelling

De samenstelling van de SER Noord-Nederland is 

op basis van pariteit tussen de vertegenwoordigers 

van werkgevers- en werknemerszijde. De SER 

Noord-Nederland bestaat uit 15 leden. Vijf leden 

vertegenwoordigen de werknemersorganisaties, te weten 

FNV Noord (3 leden), CNV Noord (1 lid) en MHP Noord 

(1lid). De werkgevers worden vertegenwoordigd door 

MKB Nederland Noord (2 leden), VNO-NCW Noord (2 

leden) en LTO Noord (1 lid). Daarnaast zijn vijf leden-

deskundigen benoemd op de beleidsterreinen regionale 

economie, ruimtelijke ordening, innovaties, arbeidsmarkt 

& scholing en mondialisering van de economie. 

De leden en deskundigen worden op voordracht door 

het Dagelijks Bestuur van SNN benoemd voor een 

termijn van drie jaar. De SER Noord-Nederland heeft een 

onafhankelijk voorzitter, die tevens door het Dagelijks 

Bestuur van SNN voor een periode van drie jaar wordt 

benoemd. 

De SER Noord-Nederland wordt ondersteund door een 

secretaris.  

In 2012 hebben er geen mutaties plaatsgevonden binnen 

de raad.1  

1 Zie voor een overzicht 

van de huidige samen-

stelling bijlage 1.

 1 Organisatie

1.3 Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit een algemeen secretaris en 

een secretaresse, soms aangevuld met stagiaires. Zij zijn in 

dienst van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 

maar opereren onder de verantwoordelijkheid van de SER 

Noord-Nederland.

Het secretariaat ondersteunt de SER Noord-Nederland, 

de agendacommissie en de (vaste) adviescommissies 

inhoudelijk en organisatorisch. Hierbij wordt er naar 

gestreefd zoveel mogelijk gebruik te maken van de bij 

de participerende organisaties aanwezige kennis en 

deskundigheid.

Het secretariaat van SER Noord-Nederland volgt actief 

de besluitvorming van de drie noordelijke provincies die 

betrekking heeft  op de uitgebrachte adviezen. Daarnaast 

bewaakt het de terugkoppeling van de resultaten naar 

aanleiding van de adviezen. Zo nodig wordt bestuurlijk 

of ambtelijk de voortgang van de door DB-SNN naar 

aanleiding van de adviezen genomen besluiten bewaakt. 

1.4 Werkwijze

De SER Noord-Nederland kent een aantal 

organisatorische entiteiten. Hieronder wordt een overzicht 

van deze onderdelen gegeven en  de werkwijze kort 

beschreven. 

SER NOORD-NEDERLAND
De voltallige raad vergadert in beginsel eenmaal per 

twee maanden. Vergaderdata worden, voorafgaande 

aan het jaar waarin ze gehouden worden, vastgesteld 

door de raad en openbaar gemaakt via de website. 

Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Van 

raadsvergaderingen wordt een verslag opgesteld. Indien 

tijdens de vergaderingen adviezen worden vastgesteld, 

wordt hiervan een persbericht opgesteld dat via de 

website (www.sernoordnederland.nl) te raadplegen is. 

Vastgestelde adviezen zijn eveneens via de website te 

raadplegen. De voorzitter streeft bij het vaststellen van 

adviezen naar unanimiteit. In 2012 is de SER Noord-

Nederland vijf keer bijeen geweest.2  

AGENDACOMMISSIE
De agendacommissie fungeert als dagelijks bestuur van 

de SER Noord-Nederland en bestaat normaal gesproken 

uit één afvaardiging namens de werkgeversorganisaties, 

één namens de werknemersorganisaties en één vanuit 

de kring van deskundigen, aangevuld met de secretaris 

2  In het activiteiten-

overzicht (bijlage 4) zijn 

ook de vergaderdata 

van de vergadering van 

SER Noord- Nederland 

opgenomen.
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van de SER Noord-Nederland. Om praktische redenen 

heeft men er op dit moment voor gekozen om naast 

de vertegenwoordiger van VNO-NCW Noord ook de 

vertegenwoordiger van MKB Nederland Noord zitting 

te laten hebben in de agendacommissie, waardoor de 

werkgevers met twee leden vertegenwoordigd zijn.  

De voorzitter van de SER Noord-Nederland is tevens  

de voorzitter van de agendacommissie.3  

De primaire taak van de agendacommissie is het 

vaststellen en voorbereiden van de onderwerpen van  

de plenaire vergaderingen van SER Noord-Nederland.  

Ten behoeve van de kwaliteit van deze vergaderingen is 

een gedegen voorbereiding door de agendacommissie 

en een goede inhoudelijke communicatie binnen en 

tussen de sociale partners wenselijk. In 2012 is de 

agendacommissie van de SER Noord-Nederland vijf keer 

bijeen geweest. 4  

 (VASTE) ADVIESCOMMISSIES
In 2011 is door de SER Noord-Nederland besloten tot 

het overnemen van het model van de landelijke SER, 

door het instellen van een vijftal vaste adviescommissies 

onder voorzitterschap van de vijf deskundigen. Door 

het instellen van deze vaste adviescommissies is de SER 

Noord-Nederland beter in staat om sneller en adequater 

te reageren op het toenemend aantal vragen aan de 

SER Noord-Nederland vanuit diverse maatschappelijke 

organisaties. Naast vaste adviescommissies kan de SER 

Noord-Nederland ook te allen tijde besluiten ad-hoc 

commissies te benoemen. 

4 In het activiteiten-

overzicht (bijlage 4) zijn 

ook de vergaderdata 

van de vergadering van 

de agendacommissie 

opgenomen.

3 Zie voor een overzicht 

van de huidige 

samenstelling bijlage 2

'�Vastgestelde�adviezen�
zijn�via�de�website�
sernoordnederland.nl�
te�raadplegen'

Deze werken in principe op dezelfde wijze als de vaste 

adviescommissies, maar houden zich met één specifiek 

adviestraject bezig. In 2012 is ten behoeve van één 

adviestraject (MKB & Clusters) een ad-hoc commissie 

ingesteld. 

Vergelijkbaar aan de landelijke commissies bepalen de 

(vaste) adviescommissies van de SER Noord-Nederland 

in hoge mate zelf hun werkzaamheden, waaronder 

het gebruik van lichtere vormen van advies zoals een 

consulterend gesprek en/of briefadvies. Ook bepaalt de 

commissie zelf of het (tijdelijk) adviseurs van buiten wil 

aantrekken om het werk van de commissie te versterken. 

Organisaties die op het desbetreffende terrein een 

specifieke invalshoek hebben of een specifiek belang, 

kunnen worden betrokken bij de voorbereiding van 

een advies in een commissie. Dat kan op verschillende 

manieren. De commissie kan organisaties horen via een 

hoorzitting, panelgesprek, schriftelijke raadpleging, 

interviews of werkbezoek. De (vaste) adviescommissies 

worden door het secretariaat inhoudelijk en 

organisatorisch ondersteund. 5  

5 Zie voor een overzicht 

van de huidige 

samenstelling bijlage 

3. Daarnaast zijn in het 

activiteitenoverzicht 

(bijlage 4) ook de 

vergaderdata van de 

vergaderingen van 

de adviescommissies 

opgenomen.
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 2 Adviezen

HANSA ENERGy CORRIDOR
In april 2011 heeft SER Noord-Nederland een 

(ongevraagd) advies uitgebracht over de Hansa Energy 

Corridor (HEC). Het huidige Interreg project ‘Hansa 

Energy Corridor’ liep eind 2012 af. Echter met het oog 

op de enorme energie uitdaging voor de toekomst is 

SER Noord-Nederland van mening dat de samenwerking 

op het gebied van energie eerder versterking verdient 

dan het afbouwen van het project. Om die reden heeft 

SER Noord-Nederland de noordelijke bestuurders 

opgeroepen om de ontstane samenwerking een vervolg 

te geven en waar mogelijk uit te bouwen tot een bredere 

samenwerking met andere partijen, in eerste instantie in 

Duitsland en in tweede instantie in de Noordzee regio. 

SER Noord-Nederland is van mening dat het van belang is 

dat de huidige HEC organisatie bestuurlijk wordt versterkt 

en organisatorisch duurzaam wordt verankerd, waarbij 

de al van onderop ontstane samenwerking in de triple 

helix als uitgangspunt zou moeten dienen, aangevuld met 

maatschappelijke partijen om zo ook zorg te dragen voor 

voldoende draagvlak. De huidige HEC Interreg organisatie 

is daarbij een goede eerste aanzet. SER Noord-Nederland 

kan zich dan ook voorstellen dat dit advies een rol kan 

'�SER�Noord-
Nederland�heeft�
voor�het�eerst�een�
consultatieronde�voor�
externe�stakeholders�
georganiseerd'

De SER Noord-Nederland heeft in  

2012 vier adviezen uitgebracht. 

FLORIADE 2022: kANSEN VOOR HET NOORDEN
Door middel van een (ongevraagd) briefadvies heeft 

SER Noord-Nederland de bestuurders in het Noorden 

opgeroepen de kandidatuur van de gemeente Groningen 

voor de Floriade 2022 actief te ondersteunen. Het 

organiseren van de Floriade biedt in de ogen van SER 

Noord-Nederland een unieke kans voor heel het Noorden 

om zich nationaal en internationaal te presenteren als 

een innovatieve en kansrijke regio. Dit briefadvies is 

vervolgens aan de orde gekomen in verschillende raads- 

en Statenvergaderingen en heeft er mede toe geleid dat 

er op 1 juli een gezamenlijk bidbook aan de Nationale 

Tuinbouwraad (NTR) is gepresenteerd. 

Op 24 september heeft de NTR echter besloten de 

Floriade 2022 toe te wijzen aan Almere. In Noord-

Nederland wordt nu bekeken hoe de energie en 

samenwerking tussen alle partijen in het kader van de 

kandidatuur voor de Floriade 2022 op een andere manier 

kan worden ingezet. 
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om onderzoek te doen naar de aard en omvang van 

de doelgroep WWnV in de verschillende gemeenten 

(aanbodszijde) en de absorptiecapaciteit (vraagzijde) van 

deze groep op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Hoewel de wet WWnV met de val van het kabinet 

controversieel werd verklaard, verwachtte SER Noord-

Nederland dat gemeenten in welke vorm dan ook een 

grotere verantwoordelijkheid zullen krijgen over het 

arbeidsmarktbeleid, waarbij er een vereenvoudiging 

van het aantal regelingen zal komen en de taken 

gedecentraliseerd zullen worden naar de gemeenten 

en er tegelijkertijd flink bezuinigd zal worden op het 

beschikbare budget voor uitkeringen en re-integratie. Om 

die reden heeft SER Noord-Nederland het adviestraject 

ook doorgezet ondanks het controversieel verklaren. 

In oktober 2012 is duidelijk geworden dat de WWnV 

vervangen zal worden door een nieuwe Participatiewet. 

Met het door de RUG/CAB gedane onderzoek heeft 

SER Noord-Nederland gemeenten op weg willen helpen 

in het denkproces. De uitkomsten van dit onderzoek 

zijn besproken met de verschillende Verenigingen van 

Gemeenten (VDG, VGG, VFG). Begin volgend jaar is 

de SER Noord-Nederland voornemens om samen met 

gemeenten met een vervolgadvies te komen waarin de 

mogelijke oplossingsrichtingen centraal zullen staan.  

OVERIGE ADVIESTRAJECTEN
Naast de hierboven genoemde adviezen is SER Noord-

Nederland met nog twee adviestrajecten gestart in 2012 

die in 2013 zullen worden afgerond. Deze betreffen:

-  Een gevraagd adviestraject rondom de totstandkoming 

van de Ruimtelijk Economische Visie Noord-Nederland. 

In overleg met de drie noordelijke provincies zal dit 

adviestraject niet op traditionele wijze worden ingevuld 

met het laten verschijnen van een dik rapport, maar via 

bijdragen tijdens werkconferenties vorm krijgen. 

-  Een gevraagd adviestraject rondom MKB & Clusters, 

naar de wijze waarop binnen de Triple Helix het MKB het 

beste ondersteund kan worden. Aan dit adviestraject 

werken naast de SER Noord-Nederland ook andere 

stakeholders (Kamer van Koophandel Noord-Nederland, 

Syntens, NOM en TCNN) mee.  

spelen in de besluitvorming in die organisatie. Het HEC 

advies is tot stand gekomen dankzij een projectsubsidie 

van SER Nederland. In de adviescommissie zaten naast de 

SER Noord-Nederland leden ook enkele stakeholders uit 

zowel Nederland als Duitsland. 

MET kENNIS BETER. SMART SPECIALISATION 
STRATEGy VOOR NOORD-NEDERLAND
Vlak voor de zomer heeft SER Noord-Nederland 

een (gevraagd) advies uitgebracht over de koers 

van een mogelijke Smart Specialisation Strategy 

voor Noord-Nederland. Met het vaststellen van de 

langetermijnstrategie EU 2020 kiest Europa voor 

een strategie gericht op een slimme, duurzame en 

inclusieve groei. Dit heeft logischerwijs ook invloed op 

de Europese programma’s voor de periode 2014-2020. 

Om in aanmerking te komen voor de regionale Europese 

programma’s voor de periode 2014-2020 moet elke regio 

een Smart Specialisation Strategy (S3) opstellen. Met 

een S3 geeft de regio aan hoe het kan bijdragen aan de 

doelstellingen van de Europese Unie, gebaseerd op de 

kwaliteiten van en de condities in de regio. Hierbij worden 

nadrukkelijk de uitdagingen waar de regio voor staat als 

uitgangspunt genomen. Naar aanleiding hiervan is SER 

Noord-Nederland gevraagd om met een aanzet tot een 

dergelijke strategie te komen. 

Na een uitgebreid proces waarbij ook voor het eerst 

gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van een 

consultatieronde voor externe stakeholders is SER Noord-

Nederland in juni 2012 met haar advies gekomen. In dit 

advies kiest SER Noord-Nederland nadrukkelijk voor 

een koers waarbij het innoverende bedrijfsleven centraal 

staat en die gericht is op het inlopen van de sociaal-

economische achterstanden. De focus ligt hiermee op 

het realiseren van resultaten op de korte en middellange 

termijn, conform de nieuwe resultaatgerichte koers van 

de Europese Commissie. Dit advies heeft gediend als 

belangrijke bouwsteen voor de door Noord-Nederland op 

te stellen RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart 

Specialisation). 

ARBEIDSMARkT NOORD-NEDERLAND
Tenslotte heeft SER Noord-Nederland in het najaar een 

(ongevraagd) advies uitgebracht over de Arbeidsmarkt 

in Noord-Nederland. SER Noord-Nederland is, 

vooruitlopend op de invoering van de Wet Werken 

naar Vermogen (WWnV), begin 2012 gestart met 

een ongevraagd adviestraject over de kansen en 

mogelijkheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt in 

Noord-Nederland. Ter voorbereiding op dit adviestraject 

is het CAB en de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd 
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 3 Overige werkzaamheden

Naast schriftelijk advies, vindt er ook 

consultatief overleg plaats tussen leden 

van SER Noord-Nederland en (leden 

van) het DB-SNN. 

Minimaal één keer per jaar is er een regulier overleg met 

het DB- SNN waarbij de hoofdlijnen van het sociaal-

economisch beleid worden besproken als mede de 

adviesagenda voor het komende jaar. In 2011 is er twee 

keer formeel overleg geweest, te weten op 29 mei en op 

31 oktober jl. Daarnaast is er in 2012 met verschillende 

leden van het DB 1-op-1 gesproken. Een overzicht van 

deze gesprekken is te vinden in het activiteiten overzicht 

in bijlage 4. 

'�SER�Noord-Nederland�is�begonnen��
met�het�opzetten�van�een�online�&�sociale��
media�strategie'

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland in 2012 

zich gericht op het verder ontwikkelen van haar 

communicatiestrategie. De contacten met bestuurders 

en het ambtenarenapparaat zijn geïntensiveerd. Zo is het 

afscheidsbezoek van de heer Rinnooy Kan aangehaald 

om in een informele setting met de bestuurders van SNN 

van gedachten te wisselen over de rol en functie van een 

regionale SER. 

Verder is er een nieuwe huisstijl en nieuwe website 

gekomen en is SER Noord-Nederland begonnen met het 

opzetten van een online & sociale media strategie. 

SER Noord-Nederland biedt vanaf januari 2012 

stageplekken aan voor HBO- of WO-studenten. De 

inbreng en betrokkenheid van jongeren wordt als zeer 

positief en verfrissend ervaren. 
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 4 Financiën

De SER Noord-Nederland ontvangt jaar-

lijks een vergoeding vanuit SNN voor de 

uitoefening van zijn taken. 

In 2010 heeft SER Noord-Nederland een taakstelling 

opgelegd gekregen van 25% voor de periode tot en 

met 2013. Deze is succesvol in de begroting voor 2012 

verwerkt en ook daadwerkelijk gerealiseerd. Daarnaast 

ontvangt de SER Noord-Nederland een subsidie van 

de landelijke SER op basis van 2,5 maal de reguliere 

provinciale bijdrage, met een maximum van 50% van 

de begroting. Daarnaast heeft SER Noord-Nederland 

de mogelijkheid om jaarlijks een projectsubsidie aan te 

vragen. Het betreffende project moet vervolgens binnen 

2 jaar zijn afgerond. In 2010 is voor de eerste keer van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt ten bate van het 

adviestraject Hansa Energy Corridor.  Met het afronden 

van het advies, is ook dit project ten einde. In 2011 is geen 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projectsubsidie 

aan te vragen. In 2012 is er projectsubsidie aangevraagd 

ten behoeve van het adviestraject over de arbeidsmarkt 

in Noord-Nederland. Hoewel een eerste tussentijdsadvies 

inmiddels is opgeleverd is dit advies nog niet afgerond en 

de financiering zal dus ook doorlopen in 2013. 

In 2012 is er een kleine onderbesteding geweest van het 

beschikbare budget. Voor een deel is dit het gevolg van 

een onverwachte meevaller als gevolg van de indexering 

van de subsidie van de landelijke SER. Daarnaast geldt dat 

het doorlopen van de projectsubsidie 2012 een vertekend 

beeld geeft. Een financiële verantwoording wordt 

gegeven in bijlage 5. 
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Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening  Dhr. Drs. W. Smink

Beleidsterrein Innovaties Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet

Beleidsterrein Arbeidsmarkt & Scholing  Dhr. Prof. Dr. J. van Dijk

Beleidsterrein Mondialisering Dhr. Prof. Dr. Mr. C.J. Jepma

SECRETARIAAT:
Algemeen Secretaris:  Mevr. Drs. F.Q. Gräper – van Koolwijk 

Secretariële ondersteuning: Mevr. I. Dijk

Stagiaires: Dhr. Drs. F. Holstein (1 februari t/m 31 juli)

 Dhr. J. DuPrie (1 februari t/m 30 juni)

 Mevr. Drs. F. Hegger (15 juni t/m 1 augustus)

 Dhr. Drs. D. Apotheker (1 september t/m 30 oktober)

 Mevr. M. Visser (vanaf 1 september)

Bijlage 1 
Samenstelling SER Noord-Nederland 2012 

 V.l.n.r. samenstelling 

SER Noord-

Nederland.
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VOORzITTER: Dhr. Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders

FNV NOORD: Dhr. A. Hoogsteen, vice-voorzitter

VNO-NCW NOORD: Dhr. Drs. L. Zwiers

MkB NEDERLAND NOORD: Dhr. Drs. R.J.M. van Gent

NAMENS DE DESkuNDIGEN: Dhr. Drs. W. Smink

SECRETARIAAT:
Algemeen Secretaris:  Mevr. Drs. F.Q. Gräper – van Koolwijk

Secretariële ondersteuning: Mevr. I. Dijk

Bijlage 2 
Samenstelling agendacommissie SER Noord-Nederland 2012
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ADVIESCOMMISSIE REGIONALE ECONOMIE Dhr. Prof. Dr. E. Wever (voorzitter)

 Dhr. Drs. B.J. Pastoor

 Dhr. J.J.W. Mulder

ADVIESCOMMISSIE RuIMTELIJkE ORDENING Dhr. Drs. W. Smink (voorzitter)

 Dhr. Drs. R.J.M. van Gent

 Mevr. I. Von Pickartz

ADVIESCOMMISSIE INNOVATIE Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (voorzitter)

 Dhr. Drs. L. Zwiers

 Dhr. J.A. Vos

ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSMARkT & SCHOLING Dhr. Prof. Dr. J. van Dijk (voorzitter)

 Dhr. Drs. R.J.M. van Gent

 Dhr. A. Hoogsteen

ADVIESCOMMISSIE MONDIALISERING Dhr. Prof. Dr. Mr. C.J. Jepma (voorzitter)

 Dhr. Drs. L. Zwiers

 Dhr. Mr. B. Bergsma

AD-HOC ADVIESCOMMISSIE Dhr. Prof. Dr. Mr. C.J. Jepma (voorzitter)

HANSA ENERGy CORRIDOR Dhr. Drs. L. Zwiers

 Dhr. Mr. B. Bergsma

 Dhr. Prof. Th. Klenke (Universität Oldenburg)

 Dhr. Drs. G. van Pijkeren (Gasunie)

 Dhr. Mr. R. Wittmaekers (BAM)

  Mevr. Prof. Dr. J. Geldermann  

(Universität Göttingen)

  Dhr. Prof. Dr. Ing. H.P. Beck  

(Energie-Forschungszentrum Niedersachsen)

AD-HOC ADVIESCOMMISSIE MkB & CLuSTERS Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (voorzitter)

 Dhr. Drs. R.J.M. van Gent

 Dhr. A. Hoogsteen

 Dhr. Drs. S. Jansen (NOM)

 Dhr. Ing. J.F. Horváth (Syntens)

 Dhr. Drs. E. Jansen  

 (Kamer van Koophandel Noord-Nederland)

 Dhr. Drs. Ing. W.G. Rijke (TCNN)

Bijlage 3 
Samenstelling vaste adviescommissies SER Noord-Nederland
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JANUARI	 2 januari Nieuwjaarsreceptie provincie Groningen

	 4 januari Nieuwjaarsreceptie Energy Valley

	 5 januari  Nieuwjaarsreceptie provincie Friesland

	 5 januari Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel Noord-Nederland

	 10 januari  Overleg adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing 

	 10 januari Nieuwjaarsreceptie provincie Drenthe

	 11 januari Overleg Jac. Tichelaar, voorzitter SNN

	 12 januari  Werkbezoek Kamer van Koophandel Noord-Nederland,  
Ondernemersplein Emmen

	 12 januari  Overleg adviescommissie Innovatie 

	 12 januari Nieuwjaarsreceptie Groningen Seaports

	 17 januari  Themabijeenkomst VNO-NCW Noord Onderwijs & Arbeidsmarkt  
Noorderpoort Stadskanaal

	 18 januari Nieuwjaarsreceptie Boer & Croon, Amsterdam

	 19 januari  Expertmeeting Kennis Knooppunt Krimp

	 19 januari Bijeenkomst Healthy Ageing, Den Haag

	 20 januari Overleg adviescommissie Regionale Economie 

	 20 januari Agendacommissie SER Noord-Nederland

	 24 januari Overleg VGG inzake adviestraject arbeidsmarkt

	 25 januari Overleg VFG inzake adviestraject arbeidsmarkt

	 25 januari  Klankbordonderzoek Kamer van Koophandel Noord-Nederland  
inzake Kennisvalorisatie

	 25 januari Platform defensie van VNO-NCW Noord

	 27 januari Werkbezoek Waterbedrijf Groningen

FEBRUARI	 1 februari  Lezing SER “De nieuwe generatie ondernemers en werkenden.  
De stille arbeidsrevolutie”

	 2 februari Overleg VDG inzake adviestraject arbeidsmarkt

	 6 februari VNO-NCW Statebijeenkomst Friesland

	 10 februari Overleg adviescommissie Mondialisering

Bijlage 4 
Activiteitenoverzicht
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	 17 februari Vergadering SER Noord-Nederland

	 21 februari Programmaraad SNN

	 24 februari Overleg adviescommissie Regionale Economie

	 24 februari Overleg adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing

MAARt	 6 maart Overleg adviescommissie Mondialisering

	 7 maart Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening

	 8 maart Werkbezoek Fokker Aerostructures

	 10 maart  Bestuurlijk overleg met gedeputeerden Besselink, Konst en Munniksma 
(portefeuillehouders Krimp)

	 13 maart Congres De slimste weg naar betaald werk

	 14 maart Briefadvies Floriade 2022

	 19 maart Overleg gedeputeerde Moorlag, provincie Groningen

	 20 maart Overleg met Bestuurscommissie EZ van het SNN

	 23 maart Agendacommissie SER Noord-Nederland

	 24 maart Overleg adviescommissie Regionale Economie

APRIL	 3 april Meet the Chairman, VNO – NCW Noord

	 3 april Overleg met Bestuurscommissie EZ van het SNN

	 12 april Van der Wielenlezing 2012

	 13 april Overleg adviescommissie Mondialisering

	 16 april Lunchbijeenkomst ten behoeve van adviestraject Arbeidsmarkt 2012-2020

	 20 april Vergadering SER Noord-Nederland

	 23 april Overleg ambtelijke werkgroep SNN en Ministerie EL&I

	 24 april Advies Hansa Energy Corridor

	 24 april Opening Healthy Aeging jaar

	 25 april Relatieavond Hanzehogeschool

	 27 april  Spreekbeurt studentenbezoek Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

16



MEI	 9 mei Overleg gedeputeerde van der Tuuk, provincie Drenthe

	 10 mei Voorjaarsoverleg secretarissen Regionale SER’en

	 16 mei Overleg adviescommissie Regionale Economie

	 16 mei Overleg wethouder Schroor, gemeente Groningen

	 18 mei Overleg adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing

	 21 mei Agendacommissie SER Noord-Nederland

	 23 mei Bijwonen diner SNN / Belgische ambassadeur

	 23 mei Overleg ambtelijke werkgroep SNN

	 25 mei Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening 

	 29 mei Regulier overleg DB-SNN

JUNI	 7 juni Bestuurlijk overleg Green Deal Noord-Nederland

	 7 juni Deelname aan externe visitatie Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool

	 8 juni Willem Lodewijk conferentie 2012

	 14 juni Bijeenkomst structuurfondsen ministerie EZ

	 15 juni Overleg adviescommissie Regionale Economie

	 18 juni Overleg adviescommissie Regionale Economie met dhr. Philip McCann (RUG)

	 20 juni Netwerkbijeenkomst Sensor Universe

	 29 juni  Vergadering SER Noord-Nederland

JULI	 9 juli Overleg adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing

	 9 juli Overleg advies Regionale Economie

	 18 juli  Bijeenkomst bedrijfsleven & kennisinstellingen over mogelijke samenwerking 
op het gebied van Leven Lang Leren

	 19 juli Werkbezoek Eurocommissaris J.Hahn aan Noord-Nederland 

	 20 juli Advies “Met Kennis Beter” / Smart Specialisation Strategy 

SEPtEMBER	 5 september Lunchbijeenkomst SER NN en genodigden i.v.m. afscheid dhr. Rinnooy Kan

	 6 september Afscheid Dhr. Rinnooy Kan als voorzitter van SER

	 7 september Ondernemersgala VNO-NCW Noord
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	 7 september Overleg gedeputeerde van der Tuuk, Provincie Drenthe

	 10 september Noordelijke conferentie Krimp “100% Ondernemend”

	 14 september Agendacommissie SER Noord-Nederland

	 18 september Innovatiespotter congres Qmodus

	 20 september Groningen Creative City Challenge

	 20 september Kick-off Energy Academy Europe

	 21 september Havendiner 2012

	 24 september Overleg met dhr. J. Jorritsma, CdK Provincie Friesland

	 26 september Overleg met dhr. J. Tichelaar, CdK Provincie Drenthe

	 27 september RBO Jubileumsymposium Arbeidsmarkt

	 27 september Overleg met dhr. M. van den Berg, CdK Provincies Groningen

OKtOBER	 1 oktober Wetsus Congres Societal Challenges: Call for Innovative Watertechnology

	 4 oktober MKB Ondernemerscongres

	 12 oktober Vergadering SER Noord-Nederland

	 16 oktober Economielezing provincie Drenthe

	 18 oktober Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

	 30 oktober Regulier overleg DB-SNN

NOVEMBER		 1 november BZK-SER Werkconferentie Vitale Krimpregio’s

	 2 november NoorderSTORM bijeenkomst Drachten

	 5 november  Bijeenkomst “Demografische veranderingen en de arbeidsmarkt:  
beleid en strategie in de provincie Drenthe en Groningen”

	 8 november Overleg VDG inzake tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

	 9 november Overleg gedeputeerde Moorlag, Provincie Groningen

	 16 november Agendacommissie SER Noord-Nederland

	 16 november Overleg adviescommissie inzake adviestraject Clusters en de rol van het MKB

	 19 november  Europa lunchlezing Provincie Groningen  
“Europees landbouwbeleid in transitie”

	 20 november Najaarsbijeenkomst SBE “Chemie in Nederland: groener en veiliger”

	 21 november Opening biomassavergister Vierverlaten Suiker Unie
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	 22 november Symposium UMCG/UWV “Kansen op werk voor jongeren met een beperking”

	 26 november Bespreking Empatec in het adviestraject Arbeidsmarkt 2012-2020

	 27 november Symposium UCF inz. leefbaarheid/duurzame samenleving

	 29 november Kenniskring Kenniscentrum Arbeid

DECEMBER	 3 december Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening

	 5 december Overleg Ministerie EZ inzake topsectorenbeleid en MKB

	 11 december Najaarsoverleg secretarissen Regionale SER’en

	 13 december Overleg VGG inzake tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

	 13 december Consultatie ERAC inzake RIS3

	 13 december Noorderlab bijeenkomst Groningen

	 14 december Overleg adviescommissie inzake adviestraject Clusters en de rol van het MKB 

	 14 december Vergadering SER Noord-Nederland

	 14 december Afscheid Wilma Mansveld als gedeputeerde van de provincie Groningen
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UItgAVEN	 BEgROtINg	2012	 ExPLOItAtIE	2012

Personeelskosten  € 178.000  € 152.408

Salariskosten € 130.000 € 117.555

Stagevergoedingen € 7.000 € 5.361

Reis-, verblijf- en representatiekosten € 8.000 € 7.032

Studie en opleiding € 3.000  -

Vergoeding voorzitter € 7.000 € 7.000

Vergoeding deskundigen € 23.000 € 14.700

Overige personeelskosten  - € 760

Huisvesting € 25.000 € 23.711

Kantoorkosten € 29.600 € 49.092

Frankeer en transport € 2.000 € 1.640

Kantoorartikelen € 1.000 € 3.370

Drukwerk € 5.000 € 5.996

Vakliteratuur & lidmaatschappen € 3.000 € 2.378

Telefoonkosten € 4.600 € 2.997

website & online € 10.000 € 15.981

Automatisering € 4.000 € 7.230

Overige kantoorkosten  - € 9.500

Algemene kosten € 70.000 € 76.343

Vergaderkosten € 3.500 € 1.794

Accountantskosten  € 3.500 € 3.500

Onderzoek & conferenties € 60.000 € 68.515

 onderzoek t.b.v. HEC advies   € 22.475

 onderzoek t.b.v. Arbeidsmarktadvies   € 16.000

 onderzoek t.b.v. S3 advies   € 30.040

Diverse kosten externe opdrachten € 1.000  -

Publiciteit € 2.000 € 2.534

Onvoorzien € 3.741  -

tOtAAL	 € 306.341 € 301.554

INKOMStEN BEgROtINg	2012	 ExPLOItAtIE	2012

Bijdrage SER € 145.068 € 161.002

exploitatiesubsidie € 120.890 € 114.057

projectsubsidie 2010 (HEC)  - € 22.767

projectsubsidie 2012 (Arbeidsmarkt) € 24.178 € 24.178

Bijdrage SNN € 151.273  € 140.552

tOtAAL €  256.437 €  284.400

Bijlage 5
Jaarrekening 2012
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SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

SER Noord-Nederland

Leonard Springerlaan 23 

Postbus 481 

9700 AL Groningen


