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Inleiding

Sinds de oprichting door het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN) in 2007 is SER Noord-Nederland 

het advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers 

en leden-deskundigen dat een bijdrage wil leveren aan 

de positieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Als 

onafhankelijk adviesorgaan geeft SER Noord-Nederland 

in de eerste plaats advies aan de gezamenlijke provinciale 

besturen van Drenthe, Fryslân en Groningen. Maar de 

afgelopen jaren heeft het nadrukkelijk ook andere partijen 

opgezocht ter advisering, onder andere gemeenten, maar 

ook andere stakeholders in het sociaaleconomisch domein, 

waaronder kennisinstellingen en clusterorganisaties. 

In het voorliggende jaarverslag wordt verslag gedaan 

van de werkzaamheden die door de leden van SER 

Noord-Nederland zijn verricht in 2014. Daarnaast wordt 

financiële verantwoording afgelegd over de aan SER 

Noord-Nederland ter  beschikking gestelde budgetten in 

2014. Tenslotte wordt een beknopt overzicht gegeven van 

de activiteiten die  SER Noord-Nederland in 2014 heeft 

ondernomen. 
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Voorwoord

Door middel van lezingen en interactieve adviestrajecten 

worden meer mensen en een bredere groep stakeholders 

bereikt. Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt ook uit de 

evaluatie die door het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland (SNN) eind 2014 naar het functioneren van SER 

Noord-Nederland is uitgevoerd. Uit diezelfde evaluatie 

blijkt dat het schakelen tussen advies op Noordelijke 

schaal en beleidsvorming op provinciale schaal lastig blijft, 

maar de meer interactieve wijze van adviseren heeft veel 

van de belemmeringen weggehaald. 

Dat deze wijze van werken ook voor stakeholders in 

toenemende mate van toegevoegde waarde is, blijkt uit 

het enthousiasme en de steun voor de onder regie van 

SER Noord-Nederland opgestelde Actieagenda voor 

de Groei. Deze agenda, met daarin concrete afspraken 

over hoe het groeivermogen in Noord-Nederland te 

vergroten, is ondertekend door meer dan 30 partijen, 

kennisinstellingen en bedrijfsleven en werd gepresenteerd 

op 6 maart jl. Hoewel de afronding in 2015 plaatsvindt, 

vonden veel van de voorbereidende werkzaamheden 

plaats in 2014. 

De komende tijd zal moeten blijken in hoeverre deze 

nieuwe aanpak van advisering ook ondersteund wordt 

door de provinciale bestuurders. De door hun geïnitieerde 

evaluatie naar het functioneren van SER Noord-Nederland 

moet leiden tot een besluit in hoeverre SER Noord-

Nederland ook voor hen van toegevoegde waarde blijft. 

Een vraag waar de nieuwe colleges van Gedeputeerden 

Staten zich over mogen gaan buigen. Ook 2015 zal 

daarom naar alle waarschijnlijkheid een roerig jaar blijven. 

Voor nu eerst terugkijken op 2014. Ik wens u daarbij veel 

leesplezier toe. 

Namens SER Noord-Nederland, 

Vriendelijke groet,

Frans Jaspers, voorzitter.

'�De�in�2013�ingezette�lijn�om�op��
een�andere�manier�te�gaan�
adviseren,�werd�verder�uitgerold'

Voor u ligt het jaarverslag 2014  van SER Noord-Nederland waarmee 

wij u informeren over het reilen en zeilen van de raad, zowel extern als 

intern. 2014 was een roerig jaar voor SER Noord-Nederland. De in 2013 

ingezette lijn om op een andere manier te gaan adviseren, werd verder 

uitgerold.  
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Adviezen

ADVIES “ARBEIDSMARKT NOORD-NEDERLAND” 
(PRESENTATIES, ADVIESGESPREKKEN)
In het najaar van 2012 heeft SER Noord-Nederland een 

(ongevraagd) advies uitgebracht over de onderkant 

van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Hierbij heeft 

SER Noord-Nederland gepleit om bij het zoeken naar 

oplossingen vier uitgangspunten leidend te laten zijn:

•  Zet werkgelegenheid met name voor de onderkant van 

de arbeidsmarkt centraler in het regionaal economisch 

beleid.  

•  Werk toe naar een integrale overheid waarbij veel 

nadrukkelijker gekeken wordt naar de mogelijkheden 

die de overheid zelf als sociaal werkgever en 

opdrachtgever heeft. Maar ook waar het gaat om het 

koppelen van budgetten ten gunste van het creëren van 

werkgelegenheid. 

•  Ontwikkel een integrale aanpak voor de arbeidsmarkt, 

uitgaande van een situatie waarbij door tijdelijk werk, 

duurzame uitstroom vanuit de gemeente steeds minder 

waarschijnlijk is. Blijf daarom betrokken als gemeenten, 

ook als iemand tijdelijk aan het werk is.  

•  Durf te experimenteren met radicale oplossingen om zo 

generatie overschrijdende werkloosheid te doorbreken. 

Naar aanleiding van dit advies heeft SER Noord-

Nederland meerdere malen contact gehad met de 

verschillende verenigingen van gemeenten in Noord-

Nederland (VDG – Vereniging Drentse Gemeenten, VGG 

– Vereniging Groninger Gemeenten, VFG – Vereniging 

Friese Gemeenten) om te kijken hoe dit advies een 

vervolg zou kunnen krijgen in de beleidsvoorbereiding 

op de nieuwe participatiewet. In december 2013 heeft 

SER Noord-Nederland een briefadvies uitgebracht om 

nogmaals het aanbod te doen aan de gemeenten om 

samen te kijken hoe we in Noord-Nederland eventueel 

kunnen komen tot een noordelijk sociaal akkoord. In het 

verlengde van deze brief heeft SER Noord-Nederland 

samen met het UWV een routekaart ontwikkeld, die als 

handreiking kan worden gebruikt bij de totstandkoming 

van een dergelijk akkoord. Deze routekaart is tevens 

als input gebruikt in verschillende gesprekken die 

er vanuit SER Noord-Nederland zijn gevoerd met de 

(gemeentelijke) initiatiefnemers om te komen tot een 

Pact van het Noorden in het kader van de sectorplannen. 

Tenslotte is SER Noord-Nederland meerdere malen 

gevraagd om naar aanleiding van het advies als expert op 

te treden bij bijeenkomsten van derden. 

ADVIES “AAN DE SLAG, INNOVATIEONDERSTEUNING 
VOOR HET MKB IN NOORD-NEDERLAND” (ADVIES, 
ADVIESGESPREKKEN, BRIEFADVIES)
SER Noord-Nederland is door SNN gevraagd om te 

adviseren naar de wijze waarop binnen de Triple Helix het 

MKB het beste ondersteund kan worden. Hiertoe heeft 

SER Noord-Nederland in 2013 reeds een werkconferentie 

georganiseerd. De uitkomst van deze werkconferentie is 

gebruikt als input voor het advies dat in het voorjaar van 

2014 verscheen. In dit advies pleit SER Noord-Nederland 

ervoor om de inspanningen van overheden, intermediaire 

organisaties en kennisinstellingen voor het innovatiebeleid 

voor het MKB langs vier lijnen in te zetten: 

•  Kies en koester de doelgroep door te kiezen voor die 

ondernemers die zelf willen innoveren, maar die dit 

door verschillende knelpunten niet lukt.  

•  Breng beschikbaarheid in kaart en organiseer 

toegankelijkheid. Onbekend maakt onbemind. Waar 

veel innovatiefactoren (kennis, netwerk, financiering en 

arbeid) wel beschikbaar zijn, zijn ze nog niet altijd ook 

toegankelijk voor de gewenste doelgroepen. Kijk dus 

niet alleen naar de beschikbaarheid, maar ook of de 

factoren toegankelijk zijn.  

•  Introduceer het “no wrong door” principe wat 

betekent dat waar in de ondersteuningsstructuur een 

ondernemer ook aanklopt, hij nooit de deur gewezen 

wordt, maar altijd verder wordt geholpen.  

•  Ga aan de slag en zorg voor een lerend systeem. 

Er is nog veel onbekend over wat ondernemers nu 

precies prikkelt of bezighoudt, maar in plaats van eerst 

uitgebreid onderzoek te doen, adviseert SER Noord-

Nederland aan de slag te gaan en al doende flexibel te 

blijven in de aanpak. 

Het advies van SER Noord-Nederland is grotendeels 

opgenomen in de Innovatie-agenda die door de Taskforce 

RIS3 namens SNN is opgesteld. Daarnaast heeft het 

advies veel weerklank gevonden bij de betreffende 

(intermediaire) organisaties. Ook is SER Noord-Nederland 

gevraagd om naar aanleiding van het advies een reflectie 

te geven op het gemeentelijk economisch beleid in de 

stad Groningen gericht op de ondersteuning van het 

MKB. Hiertoe hebben verschillende adviesgesprekken 

plaatsgevonden. Daarnaast heeft SER Noord-Nederland 

door middel van een briefadvies een reflectie gegeven op 

de Economische Agenda van de gemeente Groningen.
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Tenslotte is SER Noord-Nederland in het kader van dit 

advies betrokken geweest bij een onderzoek dat in 

opdracht van het ministerie van Economische Zaken 

in Noord-Nederland is gedaan naar de vraag bij MKB 

bedrijven ten aanzien van ondersteuning. Dit onderzoek 

heeft vervolg gekregen in een stuurgroep die een aantal 

cases heeft gemonitord in een poging de economische 

ondersteuningsstructuur beter te laten aansluiten bij de 

praktijk van de MKB ondernemers. SER Noord-Nederland 

heeft als onafhankelijk adviseur zitting gehad in deze 

stuurgroep. 

ADVIES “STROOMVERSNELLING” (BRIEFADVIES, 
ADVIESGESPREKKEN)
Mede naar aanleiding van het eerder door SER Noord-

Nederland uitgebrachte advies betreffende het “rapport 

Meijer” heeft SER Noord-Nederland door middel van 

een briefadvies aandacht gevraagd voor de kansen en 

mogelijkheden die de bouwopgaven als gevolg van de 

aardbevingen kunnen bieden voor Noord-Nederland, 

zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied 

van werkgelegenheid. Naar aanleiding van het advies zijn 

er meerdere gesprekken geweest met de initiatiefnemers 

van Stroomversnelling, met de Dialoogtafel en met de 

provincie Groningen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 

deal Stroomversnelling tussen de provincie Groningen en 

de minister van Wonen en Rijksdienst. Daarnaast is het 

advies van SER Noord-Nederland betrokken bij het debat 

in de Tweede Kamer over de voortgang naar aanleiding 

van het gasbesluit van de minister van Economische 

Zaken. 

ADVIES ” NOORDELIJKE INNOVATIEAGENDA” 
(ADVIESGESPREKKEN, BRIEFADVIES)
Voor het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de 

RIS3 strategie voor Noord-Nederland heeft SNN een 

Taskforce RIS samengesteld. Deze Taskforce heeft in 2014 

aan de hand van de vier in de RIS strategie genoemde 

maatschappelijke uitdagingen en een aantal cross over 

thema’s een uitvoeringsagenda opgesteld. SER Noord-

Nederland is gevraagd om als adviserend partner 

te participeren in de voorbereidende sessies die de 

Taskforce daarvoor heeft georganiseerd. Daarnaast is SER 

Noord-Nederland gevraagd een reflectie te geven op de 

uiteindelijke Innovatieagenda. Hieraan heeft SER Noord-

Nederland door middel van een briefadvies gehoor 

gegeven. 

'�SER�Noord-Nederland�
is�meerdere�malen�
gevraagd�om�naar�
aanleiding�van�het�
advies�als�expert�
op�te�treden�bij�
bijeenkomsten�van�
derden'
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ADVIES “RUIMTELIJKE CONCENTRATIE VAN MBO 
AFGESTUDEERDEN” (BRIEFADVIES, PRESENTATIES)
De drie noordelijke provincies hebben in een aantal 

beleidsdocumenten (Noordervisie, RIS3 strategie, etc.) 

SER Noord-Nederland opgeroepen na te denken over een 

Human Capital Agenda. Naar aanleiding hiervan heeft de 

SER Noord-Nederland een onderzoek laten doen naar de 

te verwachten knelpunten in het MBO in relatie tot het 

aanwezige MKB in Noord-Nederland. Als belangrijkste 

leveranciers van Human Capital voor het Noord-

Nederlandse bedrijfsleven zijn de ROC’s van cruciaal 

belang, maar er was onvoldoende duidelijk hoe de opgave 

voor de ROC’s er de komende jaren uit zal zien. Het door 

SER Noord-Nederland geïnitieerde onderzoek zou hier 

uitsluitsel over moeten geven. De uitkomsten waren echter 

anders dan verwacht. In tegenstelling tot de verwachting 

bleken er op de korte- en middellange termijn geen 

tekorten te verwachten op het MBO niveau. Dit is mede 

het gevolg van een groot aantal wereldwijde trends op 

het gebied van digitalisering en automatisering die met 

name op MBO 2 en 3 niveau leidt tot het afnemen van 

werkgelegenheid. Naar aanleiding van het advies is SER 

Noord-Nederland op verschillende plekken gevraagd om 

als expert input te leveren in debatten. Daarnaast vindt er 

op dit moment overleg plaats met de verschillende ROC’s 

in Noord-Nederland over wat dit betekent voor hun eigen 

middellange termijn beleid. 

OVERIGE ADVIESTRAJECTEN
Naast de hierboven genoemde adviezen is SER Noord-

Nederland met nog 3 adviestrajecten gestart in 2014 die 

in 2015 worden afgerond. Deze betreffen: 

•  In 2009 heeft SER Noord-Nederland het strategische 

middellange termijn advies KoersVAST uitgebracht. 

Na 5 jaar is dit advies toe aan herijking. Hiertoe heeft 

SER Noord-Nederland in 2014 een Macro Economische 

Verkenning laten doen. Uit deze verkenning is gebleken 

dat het Noorden weliswaar de aansluiting met de rest 

van Nederland heeft gerealiseerd, maar dat er op 2 

fronten nog wel belangrijke uitdagingen zijn. In de 

eerste plaats is er sprake van een structurele groep 

inactieven op de arbeidsmarkt die het niet lijkt te lukken 

om de aansluiting te vinden. Ten tweede zijn een aantal 

trends waarneembaar waarop Noord-Nederland minder 

goed scoort. 

•  Beide zijn voor SER Noord-Nederland aanleiding 

langs 5 werkgroepen antwoorden te vinden op de vijf 

belangrijkste opgaven voor Noord-Nederland:

 -  Het vergroten van het groeivermogen van het 

Noorden

 -  Het vergroten van het adaptief vermogen in Noord-

Nederland,

 -  Het versterken van de stedelijke en landschappelijke 

regio’s in Noord-Nederland,

 -  Het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor 

inactieven op de arbeidsmarkt,

 -  Het versterken van de (internationale) positie van 

Noord-Nederland. 

In 2015 zal aan de hand van deze vijf opgaven een 

herijking van Koersvast worden uitgebracht alsmede 

een actieagenda die een concrete uitwerking vormt van 

de eerste opgave en tot stand komt samen met een 

groot aantal stakeholders in Noord-Nederland.  

•  In 2013 heeft SER Noord-Nederland een briefadvies 

uitgebracht naar aanleiding van het “rapport Meijer” 

over de aardbevingsproblematiek. In dat advies 

pleit SER Noord-Nederland er onder andere voor 

dat de provincies een visie ontwikkelen voor een 

meer integrale benadering van de mogelijkheden 

en functies van de ondergrond in Noord-Nederland, 

daarbij rekening houdende met de effecten die dat 

mogelijkerwijs voor de Ruimtelijke Ordening boven de 

grond heeft. Als vervolg op deze oproep heeft SER 

Noord-Nederland het adviestraject RO Ondergrond 

gestart waarin het deze vraag voor een deel zelf wil 

beantwoorden. De verwachting is dat dit advies na de 

zomer van 2015 zal verschijnen.  

•  In 2013 is SER Noord-Nederland een adviestraject 

gestart rondom de kansen en mogelijkheden van 

de Creatieve Industrie om kennisvalorisatie op het 

gebied van water en energie in Noord-Nederland te 

versnellen. Mede als gevolg van de werkbelasting bij 

de commissie die bij dit advies betrokken was en die 

tevens verantwoordelijk was voor het advies MKB & 

Clusters heeft dit adviestraject de eerste helft van 

het jaar stil gelegen. Inmiddels is het adviestraject 

weer opgepakt en heeft er in december een werktafel 

plaatsgevonden waarbij creatieve ondernemers met de 

adviescommissie in gesprek zijn geweest over de wijze 

waarop zij ondersteunend kunnen zijn ten opzichte van 

andere sectoren. De verwachting is dat dit adviestraject 

in het voorjaar van 2015 zal worden afgerond. 
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LEZINGENCYCLUS
•  14 mei – Jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

In deze lezing heeft Anja Holwerda, op verzoek van SER 

Noord-Nederland, gekeken naar de mogelijkheden die 

er voor jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

zijn binnen de nieuwe participatiewet. Dit naar 

aanleiding van haar onderzoek naar succesfactoren 

waar het gaat om participatie onder wajongers. De 

lezing werd door ruim 100 mensen bezocht waaronder 

veel vertegenwoordigers van gemeenten en WSW-

bedrijven. De lezing vormde een vervolg op het eerder 

door SER Noord-Nederland uitgebrachte advies over 

de Arbeidsmarkt in Noord-Nederland.  

•  11 september – Sociale Innovatie 

Deze lezing werd samen met NPAL (Noordelijke Productie 

Alliantie) georganiseerd en werd gehouden door Henk 

Volberda. In zijn lezing vroeg Henk Volberda aandacht 

voor sociale innovatie als belangrijke aanjager van 

andere vormen van innovatie. Mede als gevolg van de 

samenwerking met NPAL was gekozen voor een besloten 

opzet. Ca. 75 ondernemers en vertegenwoordigers van 

kennisinstellingen gingen na de lezing met elkaar in 

gesprek over hoe voor hen sociale innovatie zou kunnen 

werken in het opzetten van nieuwe innovatieve trajecten. 

De uitkomsten van deze gesprekken vormden een 

belangrijke input voor het adviestraject gericht op de 

herijking van KoersVAST en de Actieagenda voor de Groei 

in het verlengde daarvan.  

•  31 oktober – Kansen voor de agribusiness voor de 

noordelijke economie en werkgelegenheid 

In deze lezing heeft het SER Noord-Nederland lid-

deskundige Prof. Rudy Rabbinge een perspectief 

geschetst hoe de agribusiness o.a. door het omarmen 

van de biobased economy nieuwe kansen voor groei 

en werkgelegenheid kan creëren voor het Noorden. 

De lezing trok een kleine 50 bezoekers met name uit 

de agrarische sector en vertegenwoordigers van de 

provinciale overheid. De lezing had als inzet het beter 

delen van de kennis die aanwezig is binnen SER Noord-

Nederland.   

•  16 december – werktafel creatieve industrie 

In de werktafel creatieve industrie is samen met 

vertegenwoordigers van de creatieve industrie 

in Noord-Nederland gekeken naar hoe zij een 

inbreng kunnen leveren in het verhogen van het 

innovatievermogen in andere sectoren. Hierbij waren 

een kleine 20 vertegenwoordigers van de creatieve 

sector aanwezig. De uitkomst van deze bijeenkomst is 

gebruikt als input voor het advies Creatieve Industrie. 

9

Henk�Volberda�tijdens�de�
lezing�Sociale�Innovatie.



Organisatie & werkwijze

TAAK
SER Noord-Nederland fungeert als overleg- en 

informatieplatform ter ondersteuning van het Noordelijk 

sociaaleconomische beleid, zowel voor de in SER Noord-

Nederland vertegenwoordigde participanten als voor 

derden. Hiertoe organiseert SER Noord-Nederland zelf 

activiteiten, maar ook neemt het deel aan debatten 

en bijeenkomsten van derden. Een overzicht van alle 

activiteiten is als bijlage opgenomen. 

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland de taak om 

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN) gevraagd en ongevraagd te 

adviseren omtrent de hoofdlijnen van sociaaleconomisch 

beleid, voor zover dit de provincies Drenthe, Fryslân en 

Groningen aangaat. Daarnaast kan SER Noord-Nederland 

ook gevraagd en ongevraagd omtrent deze zaken advies 

uitbrengen aan andere (overheids)instanties, waaronder 

de landelijke SER. 

In 2014 is door het Dagelijks Bestuur van SNN de vraag 

opgeworpen in hoeverre de hierboven omschreven 

taak nog steeds voldoet aan de behoefte. Hiertoe is het 

bureau ProFacto gevraagd een evaluatie te doen naar 

de wijze waarop SER Noord-Nederland de afgelopen 

jaren invulling heeft gegeven aan haar taakopdracht, 

de effectiviteit van haar werkzaamheden en een advies 

te geven over hoe de taak er naar de toekomst uit zou 

kunnen zien. Het eindrapport van de evaluatie is door 

ProFacto in december opgeleverd en zal in 2015 tot 

besluitvorming leiden. 

SAMENSTELLING
De samenstelling van SER Noord-Nederland is op 

basis van pariteit tussen de vertegenwoordigers van 

werkgevers-en werknemerszijde. SER Noord-Nederland 

bestaat uit 15 leden. Vijf leden vertegenwoordigen 

de werknemersorganisaties, te weten FNV (3 leden), 

CNV (1 lid) en VCP (1 lid). De werkgevers worden 

vertegenwoordigd door MKB Nederland - Noord (2 

leden), VNO NCW Noord (2 leden) en LTO Noord (1 lid). 

Daarnaast zijn er 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 3 jaar. 

Omdat alle leden-deskundigen tegelijkertijd in 2007 zijn 

begonnen, is in 2013 afgesproken om te komen tot een 

geleidelijk aftredingsschema. Conform deze afspraken 

traden in 2014 de leden-deskundigen de heren Brezet en 

Smink af. De heer Velthuijsen werd bereid gevonden de 

positie van lid-deskundige Innovatie op zich te nemen 

en mevrouw Blank heeft de positie van lid-deskundige 

Ruimtelijke Ordening op zich genomen. 

SER Noord-Nederland wordt ondersteund door een 

klein en compact secretariaat. In 2013 is het secretariaat 

uitgebreid met een adjunct-secretaris. Helaas moest 

het secretariaat afscheid nemen van de heer De Rook 

als adjunct secretaris, vanwege het aanvaarden van 

het wethouderschap in de gemeente Groningen. Met 

ingang van 15 september is zijn opvolger, de heer Smit, 

aangesteld. Daarnaast is mevrouw Ronde gevraagd om 

na haar stage als junior medewerker tijdelijk aan te blijven 

binnen SER Noord-Nederland. Dit heeft zij tot 31 juli 

gedaan. Met ingang van 1 september zijn 2 stagiaires 

aangetrokken ter ondersteuning van het secretariaat.  

ORGANISATIE
De voltallige raad vergadert in beginsel eenmaal per 

twee maanden. De vergaderdata worden voorafgaande 

aan het jaar waarin ze gehouden worden, vastgesteld 

door de raad en openbaar gemaakt via de website. De 

vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. 

Adviezen worden altijd door de raad vastgesteld, waarbij 

de voorzitter streeft naar unanimiteit. In 2014 is SER 

Noord-Nederland vijf keer bijeen geweest. 

Deze vergaderingen van SER Noord-Nederland worden 

organisatorisch voorbereid door de agendacommissie, 

die tevens fungeert als dagelijks bestuur van SER Noord-

Nederland. In die rol voert de agendacommissie ook 

periodiek overleg met het Dagelijks bestuur van SNN. 

Inhoudelijk worden de adviezen die besproken worden in 

de vergaderingen van SER Noord-Nederland voorbereid 

door de adviescommissies. Onder leiding van elk lid-

deskundige zijn er vijf vaste adviescommissies (regionale 

economie, ruimtelijke ordening, innovaties, arbeidsmarkt 

& scholing en mondialisering van de economie). Naast de 

schriftelijke adviezen bereiden deze adviescommissies 

ook lezingen voor en zijn ze gesprekspartner wanneer 

provincies en gemeenten behoefte hebben om naar 

aanleiding van adviezen door te praten over de wijze 

waarop de adviezen geïmplementeerd kunnen worden in 

beleid. 
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WERKWIJZE
In 2014 heeft SER Noord-Nederland verder inhoud 

gegeven aan de wens om op een meer interactieve en 

dynamische manier haar advisering vorm te geven. Zo 

heeft SER Noord-Nederland de aan haar toegekende 

projectsubsidie gebruikt om een lezingencyclus op te 

zetten waarbij zowel aandacht is voor het ophalen als 

delen van kennis. Doordat daarbij zowel in vorm als in 

samenstelling is geëxperimenteerd, is ook de uitkomst 

van deze lezingen/gesprekken/werktafels ten behoeve van 

adviezen van SER Noord-Nederland iedere keer anders 

gebleken. 

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland invulling gegeven 

aan de wens van de individuele provincies en gemeenten 

om ook 1-op-1 advisering te willen vanuit de noordelijke 

scope waarin SER Noord-Nederland opereert. Zo 

hebben er onder andere een aantal bijeenkomsten 

plaatsgevonden met de gemeente Groningen n.a.v. het 

door SER Noord-Nederland uitgebrachte advies “Aan 

de Slag, MKB & Innovatie” waarbij een briefadvies een 

onderdeel vormde. 

Tenslotte is SER Noord-Nederland in 2014 nadrukkelijk 

naar buiten gegaan en heeft het andere stakeholders in 

het sociaaleconomische domein opgezocht om input op 

te halen ten behoeve van de verschillende adviezen. Zo 

hebben er een groot aantal gesprekken plaatsgevonden 

met bedrijven, clusterorganisaties en kennisinstellingen in 

het kader van het middellange termijn advies KoersVAST 

2.0 en worden in het voortraject van het advies over 

de effecten van de ondergrondse activiteiten voor de 

Ruimtelijke Ordening experts uit verschillende disciplines 

opgezocht. 

'In�2014�heeft�SER�Noord-
Nederland�verder�inhoud��
gegeven�aan�de�wens�om��
op�een�meer�interactieve��
en�dynamische�manier�haar�
advisering�vorm�te�geven.�'

COMMUNICATIE
Omdat SER Noord-Nederland als gevolg van die 

meer dynamische rol nadrukkelijk ook een meer open 

houding nastreeft, heeft dit ook gevolgen voor het 

communicatiebeleid van SER Noord-Nederland. In 

2014 heeft SER Noord-Nederland haar activiteiten op 

het gebied van sociale media verder uitgebreid en 

wordt periodiek een nieuwsbrief uitgebracht met daarin 

verslaglegging van de verschillende activiteiten die 

SER Noord-Nederland onderneemt. Ook is SER Noord-

Nederland gestart met het periodiek uitbrengen van een 

weblog waarin verschillende leden worden gevraagd een 

reflectie te geven op een bepaald sociaaleconomisch 

onderwerp in Noord-Nederland. 
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Financiën

SER Noord-Nederland ontvangt jaarlijks een vergoeding  

vanuit SNN voor het uitoefenen van haar taken. 

SNN ontvangt hiervoor van de landelijke SER een 

exploitatiesubsidie. Daarnaast heeft het de mogelijkheid 

om aanspraak te maken op een projectsubsidie.  

De projectperiode van deze projectsubsidie duurt  

2 jaar. In 2014 vond om die reden de afronding plaats 

van de lezingencyclus waarvoor in 2013 subsidie was 

aangevraagd. Inmiddels is de lezingencyclus geëvalueerd 

en is besloten deze werkwijze te incorporeren in het 

reguliere beleid van SER Noord-Nederland. Voor 

2014 heeft SER Noord-Nederland een projectsubsidie 

aangevraagd ten behoeve van het adviestraject RO 

Ondergrond. 

In 2014 is er sprake geweest van een kleine onder besteding 

van het beschikbare budget. De relatieve overschrijding van 

het budget ten behoeve van automatisering is te verklaren 

doordat SER Noord-Nederland in 2014 nieuwe computers 

heeft aangeschaft. De kosten voor deze computers worden 

als gevolg van de begrotingssystematiek in één keer 

afgeschreven. Een volledige financiële verantwoording  

wordt gegeven in bijlage 4.
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Bijlage 1 
Samenstelling SER Noord-Nederland 2014 

 V.l.n.r. samenstelling SER Noord-Nederland.

VOORZITTER DHR. DRS. FR.C.A. JASPERS*  

   

WERKGEVERS   

VNO-NCW Noord Dhr. B. van der Haar (vicevoorzitter)  

 Dhr. Drs. L. Zwiers *  

MKB Nederland Noord Mevr. H.R. Siertsema  

 Mevr. R. Westdijk   

LTO Noord Dhr. P. Bos  

   

WERKNEMERS   

FNV Noord Dhr. A. Hoogsteen*  

 Mevr. I. Von Pickartz  

 Dhr. J.A. Vos  

CNV Dhr. J.J.W. Mulder  

VCP Dhr. Mr. B. Bergsma  

   

DESKUNDIGEN   

Beleidsterrein Regionale Economie Dhr. Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge*  

Beleidsterrein Ruimtelijke Ordening Dhr. Drs. W. Smink (tot 1 oktober 2014)*  

 Mevr. Ir. H. Blank (m.i.v. 1 oktober 2014)  

Beleidsterrein Innovaties Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (tot 1 oktober 2014) 

 

 Dhr. Dr. H. Velthuijsen (m.i.v. 1 oktober 2014) 

 

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 *  

Adjunct Secretaris Dhr. Drs. P. De Rook (tot 12 april 2014)  

 Dhr. P. Smit (m.i.v. 15 sept. 2014  

Secretariële ondersteuning Mevr. I. Dijk  

Junior medewerker Mevr. S. Ronde (1 jan. ’14 - 31 juli ’14)  

Stagiaires: Dhr. C. Bolle (1 sept. ’14 – 31 dec. ’14)  

 Mevr. L. Kerstholt (1 sept. ’14 – 31 dec. ’14) 

 

   

*tevens lid van de agendacommissie SER Noord-Nederland    
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ADVIESCOMMISSIE REGIONALE ECONOMIE Dhr. Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge

 Dhr. P. Bos

 Dhr. J.J.W. Mulder

ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING Dhr. Drs. W. Smink (voorzitter tot 1 oktober 2014)

 Mevr. Ir. H. Blank (voorzitter m.i.v. 1 oktober 2014)

 Dhr. Drs. A. Oosterhoff

 Mevr. I. Von Pickartz

ADVIESCOMMISSIE INNOVATIE  Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet  

(voorzitter tot 1 oktober 2014)

  Dhr. Dr. H. Velthuijsen  

(voorzitter m.i.v. 1 oktober 2014)

 Dhr. Drs. L. Zwiers

 Dhr. J.A. Vos

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

 Mevr. R. Westdijk

 Dhr. S. Wind 

 Dhr. A. Hoogsteen

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

 Dhr. Drs. J.W. Lobeek  

 Dhr. Mr. B. Bergsma

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

 3 januari Nieuwjaarsreceptie provincie Fryslân

 7 januari Nieuwjaarsreceptie provincie Drenthe

 8 januari Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel Noord-Nederland

 15 januari Nieuwjaarsreceptie Energy Valley

 15 januari Symposium TOPCINN, Topsector Creatieve Industrie Noord-Nederland

 16 januari Overleg Adviescie. Arbeidsmarkt en Scholing

 17 januari Overleg Agendacommissie

FEBRUARI 11 februari Bijeenkomst RIS Taskforce

 14 februari Werkbezoek Wiebe Draaijer aan de Eemshaven & Entrance Groningen

MAART 5 maart OECD workshop

 5 maart Overleg Adviescommissie Arbeidsmarkt en Scholing

 5 maart Vergadering SER Noord-Nederland

 5 maart Advies “Aan de Slag”, Innovatieondersteuning voor het MKB in Noord-Nederland

 6 maart Bespreking gemeente Leeuwarden

 10 maart Lady’s lunch VNO-NCW Noord

 12 maart Bijeenkomst RIS Taskforce

 13 maart Briefadvies Stroomversnelling aan de provincie Groningen

 17 maart Lezing SER ‘De sociaal economische staat van NL’

 25 maart Diner Leiderschap en Ondernemerschap

 27 maart Grenzeloos Groningen

 27 maart Prins Claus Concert 

 31 maart TEDx bijeenkomst, Den Haag

APRIL 15 april Voorjaarsoverleg secretarissen regionale SER’en

 16 april Relatieavond Hanzehogeschool

Bijlage 3 
Activiteitenoverzicht 2014
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MEI 1 mei Overleg Adviescommissie Arbeidsmarkt en Scholing

 6 mei Bijeenkomst RIS Taskforce

 6 mei Diner Spraak- en Smaakmakers

 8 mei Overleg Agendacommissie

 8 mei Vergadering SER Noord-Nederland

 14 mei Lezing SER Noord-Nederland: Anja Holwerda, “Jongeren aan de onderkant van  

  de arbeidsmarkt”

 22 mei SNN heidag Europa

 26 mei Overleg UWV i.v.m. advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

 28 mei Overleg Gemeente Groningen i.v.m. MKB-advies “Aan de Slag” 

JUNI 4 juni Ontbijtsessie Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 4 juni MKB Week van de Ondernemer

 6 juni Overleg Agendacommissie

 10 juni Overleg Stuurgroep MKB Pilot Noord-Nederland

 10 juni Overleg DB Samenwerkingsverband Noord Nederland – SER Noord-Nederland

 12 juni Overleg met Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt

 13 juni Willem Lodewijk Conferentie

 27 juni Vergadering SER Noord-Nederland

JULI 2 juli Briefadvies Noordelijke Innovatieagenda

 3 juli Briefadvies Onderzoek naar de Ruimtelijke Concentraties van MBO-   

  afgestudeerden

AUGUSTUS 21 augustus Werkbezoek NEF, Kollum

 25 augustus Overleg gedeputeerde Van Mastrigt i.v.m. opvolging leden-deskundigen

 28 augustus Overleg Prof. Rein Herber i.v.m. advies RO Ondergrond

 29 augustus Overleg Agendacommissie

 29 augustus Briefadvies gemeente Groningen Economische Agenda & G-Kwadraat

SEPTEMBER 1 september Bijeenkomst SNN

 3 september Overleg Ferd Crone i.v.m. advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland 

 5 september VNO NCW Noord Diner & Gala

 11 september Lezing SER Noord-Nederland, in samenwerking met NPAL: prof. Volberda,   

  Sociale Innovatie
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 15 september Overleg over de Noordelijke Investeringsagenda

 15 september Overleg met Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt Drenthe

 18 september Bezoek Seoul Metropolitan Goverment South Korea

 19 september Havendiner

 24 september Overleg Tirza van Daalen, TNO i.v.m. advies RO Ondergrond

 25 september Najaarsoverleg secretarissen regionale SER’en

 26 september  Overleg werkgroep Pact van het Noorden i.v.m. advies Arbeidsmarkt Noord-

Nederland

 29 september Overleg Guus van den Berg i.v.m. evaluatie SER Noord-Nederland

 29 september Extra overleg Agendacommissie i.v.m. Macro Economische Verkenning

OKTOBER 6 oktober Overleg vertegenwoordigers ROC’s i.v.m. advies MBO-MKB

 9 oktober ZIF symposium

 10 oktober Vergadering SER Noord-Nederland

 21 oktober Overleg met vertegenwoordigers TNO i.v.m. advies RO Ondergrong

 22 oktober Diner SER Noord-Nederland

 31 oktober  Lezing SER Noord-Nederland: prof. R. Rabbinge, “Kansen voor de agribusiness 

voor  de noordelijke economie en werkgelegenheid” 

NOVEMBER 4 november Overleg DB Samenwerkingsverband Noord-Nederland / SER Noord-Nederland

 7 november Overleg Agendacommissie

 10 november Lunchlezing Europa Provincie Groningen

 10 november  Bijeenkomst LNG  “Fuel of the Future”

 13 november Moor Congres 2014

 17 november Overleg VGG i.v.m. advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

 17 november Overleg werkgroep Lerende Economie i.v.m. advies KoersVAST 2.0

 21 november Bijeenkomst “Region of smart factories”

 24 november Overleg werkgroep Mal vs Contramal i.v.m. advies KoersVAST 2.0

 24 november Overleg werkgroep Bestuurlijke samenwerking i.v.m. advies KoersVAST 2.0

 26 november Opening Ondernemersplein

 26 november Extra overleg Agendacommissie i.v.m. advies KoersVAST 2.0

 27 november Bezoek Conferentie SER Overijssel

 28 november Overleg Provincie Groningen i.v.m. Landelijk Energieakkoord / SWITCH
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DECEMBER 1 december  Overleg werkgroep Inactieven op de Arbeidsmarkt i.v.m.  

Actieagenda voor de Groei

 3 december Overleg adviescommissie Innovatie

 3 december Overleg Provincie Groningen i.v.m. advies RO Ondergrond

 8 december Symposium Grensarbeid

 8 december  Overleg gemeente Groningen i.v.m. advies Economische Agenda  

en G-kwadraat

 10 december Bezoek Eindejaarsreceptie VNO-NCW Noord

 11 december Overleg ministerie IenM i.v.m. advies RO Ondergrond 

 12 december Overleg adviescommissie Ruimtelijke Ordening 

 12 december Vergadering SER Noord-Nederland

 12 december CMO Lezing over de maatschappelijke gevolgen van informatisering

 16 december  Werktafel Creatieve Industrie

 18 december Briefadvies uitkomsten Macro Economische Verkenning

 19 december Overleg Rathenau Instituut i.v.m. advies RO Ondergrond

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland in 2014 in het kader van het advies KoersVAST 2.0 gesprekken  

gevoerd met de volgende partijen:

Maurits Alberda, Energy Academy Europe

Bouke Arends, gemeente Emmen

Guus van den Berg, Provincie Fryslân

Max van den Berg, Provincie Groningen

Cees Bijl, gemeente Emmen

Johannes Boonstra, Wetsus

Piet Jan Boumeister, Provincie Groningen

Ferd Crone, Gemeente Leeuwarden

Ineke Donkervoort, Drenthe College 

Wiebe Draijer, SER 

Leo Dubbeldam, SER Brabant

Johan Geveke, Provincie Drenthe

Christien de Graaff, Alfa College

Aard Groen, Rijksuniversiteit Groningen

Siem Jansen, NOM

Jan de Jeu, Rijksuniversiteit Groningen

John Jorritsma, Provincie Fryslân

Diane Keizer, van Hall Instituut

Leendert Klaassen, Stenden Hogeschool

Hans Konst, Provincie Fryslân

Folkert Kuipers, UMCG

Gert Jan Lankhorst, Gasterra

Eise Luitjes, NOM 

Yvonne van Mastrigt, Provincie Groningen 

Dennis Melenhorst, SER Overijssel

Wim Moes, Alfa College

Hein Molenkamp, Water Alliance

William Moorlag, Provincie Groningen

Albertjan Peters, SER Overijssel

Henk Pijlman, Hanzehogeschool 

Albert Jan Postma, Freia

Hans Praat, NOM

Hans Schrikkema, Provincie Groningen 

Rob Schuur, Noorderpoortcollege

Jan Sikkema, UMCG

Eise van der Sluis, SNN

Gerrit Jan Swinkels, SER Brabant

Jacques Tichelaar, Provincie Drenthe 

Sjouke Tuinier, Friese Poort

Ard van der Tuuk, Provincie Drenthe

Ruud Vreeman, Gemeente Groningen

Liesbeth Vos, Friesland College

Gerrit van Werven, Energy Valley

20



Bijlage 4
Jaarrekening 2014

INKOMSTEN BEGROTING 2014 EXPLOITATIE 2014  

 

Bijdrage SER Nederland € 145.068 € 145.068  

exploitatiesubsidie € 120.890 € 120.890

projectsubsidie 2013 (lezingencyclus) € 24.178 € 24.178

Bijdrage SNN € 151.976 € 146.886

TOTAAL € 297.044 € 291.954

 BEGROTING 2014  EXPLOITATIE 2014 

Personeelskosten € 185.612 € 191.565 

Salariskosten € 145.112 € 152.159

Stagevergoedingen € 4.000 €  2.534

Reis-, verblijf- en representatiekosten € 6.000 €  5.939

Studie en opleiding € 3.000 €  1.595

Vergoeding voorzitter € 7.000 €  7.200

Vergoeding deskundigen € 20.000 €  18.550

Overige personeelskosten € 500 € 3.588

    

Huisvesting € 29.000 € 19.448

    

Kantoorkosten € 23.500 € 31.029 

Frankeer en transport € 1.500 € 1.831

Kantoorartikelen € 1.000 € 1.211

Drukwerk € 5.000 € 6.329

Vakliteratuur & lidmaatschappen € 2.000 € 1.817

Telefoonkosten € 3.000 € 2.755

website & online € 6.000 € 2.331

Automatisering € 4.000 € 14.340

Overige kantoorkosten € 1.000 € 415

    

Algemene kosten € 58.000 € 49.911 

Vergaderkosten € 2.000 € 1.240

Accountantskosten  € 3.500  

Onderzoek & conferenties € 20.000 € 21.348

Diverse kosten externe opdrachten € 30.000 € 25.280

Publiciteit € 2.500 € 2.043

    

Onvoorzien € 932 € 2 

    

TOTAAL € 297.044 € 291.954 
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