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Weet u dat het samenwerkingsverband Noord-Nederland (bestaande uit de provincies Drenthe,
Friesland en Groningen) beschikt over een eigen sociaal economische raad? Weet u dat deze raad,
naar het model van de nationale raad, bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers- en
werkgeversorganisaties, met daarnaast een aantal onafhankelijke deskundigen? Afgaande op eigen

waarnemingen, vermoed ik dat twee van de drie lezers van dit blog verrast bij zichzelf vaststellen dat
dit nieuws voor hen is. Vandaar dat ik u meeneem naar de wereld van de gevraagde en ongevraagde
adviezen waar wij voor staan. Ik laat u zien hoezeer het succes van advisering afhankelijk is van
zowel individuele mensen als van het samenspel tussen hen.
Noord-Nederland maakt een ingrijpende transitie door op allerlei gebieden, zoals energie,
duurzaamheid, arbeidsverhoudingen, demografie en internationale betrekkingen. Volgens de SER
Noord-Nederland zal er veel sterker moeten worden ingezet op innovatie in een duurzame richting.
Om hierbij voor de noordelijke bestuurders van toegevoegde waarde te zijn, heeft de SER N-N in 2009
haar advies KOERSVAST uitgebracht. In de kern komt het erop neer dat de noordelijke samenwerking
verder uitgebouwd dient te worden door te investeren in gezamenlijke sterke punten en door het
ingezette beleid over een langere periode voort te zetten. Verder is het noodzakelijk dat de
bestuurders de noordelijke eenheid versterken door versnippering van krachten door afzonderlijke
provincies en gemeenten te voorkómen.
Per jaar brengt de SER N-N ongeveer vijf adviezen uit. Voor de opstelling hiervan worden
verschillende wegen gebruikt. Soms komen deze tot stand door een kleine taakgroep die uit de Noord
Nederlandse SER zelf wordt samengesteld, eventueel aangevuld met enkele ervaringsdeskundigen
van buiten. In andere gevallen organiseert de SER oplopen waar zij direct te rade gaat bij de diverse
partijen die een cruciale rol spelen inzake het betreffende onderwerp. Tenslotte komt het voor dat een
extern onderzoeksbureau op grond van vraaggesprekken en rapportenonderzoek de bouwstenen voor
een advies aanlevert.
Door haar onafhankelijke opstelling is de SER in het algemeen goed staat om met haar adviezen het
denken en handelen van de noordelijke bestuurders op te frissen en in duurzame richtingen te
inspireren. Een voorbeeld hiervan is het cohesiebeleid. In het kader van Lissabon’s
duurzaamheidsdoelstellingen is er een veelbelovende toekomst voor de nu al florerende regio’s die
grensoverschrijdend met naburige regio’s samenwerken: in ons geval Noord-Nederland in relatie tot
bijvoorbeeld de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen.
Bij de opstelling van dit advies liet de SER zich o.a. door professor Philip McCann ondersteunen, een
Engelse top-hoogleraar die sinds kort aan de RuG werkzaam was. Vanuit zijn ervaring als
nieuwkomer beleeft hij de positionering van Noord-Nederland in de Noord West Europese context “ …
als een ideale locatie; een uniek werk- en netwerkgebied, mooi gelegen tussen Hannover en Bremen
enerzijds en de Randstad anderzijds”. Hij waarschuwt de noordelijke bestuurders voor het gevaar dat
zij de visie overnemen van collega’s in de Randstad, als zouden zij in een perifeer gebied van
Nederland werkzaam zijn. Als zij dit doen, dan zouden zij zelf hun kansen met betrekking tot het
cohesiebeleid saboteren.
Een tweede voorbeeld is het op 11 maart 2011 uitgebrachte advies Energie Akkoord Noord Nederland
II over de energie-economie en de bijdrage die Noord-Nederland gaat leveren aan BV Nederland en
NV Europa. Het gaat hier om zes focuspunten. Het eerste is de oprichting van een Energy Academy
die zal zijn gericht op toegepast onderzoek, fundamenteel onderzoek en onderwijs. Gert Jan
Lankhorst, sinds september 2006 CEO van Gasterra en voordien als directeur-generaal werkzaam op
het Ministerie van Economische Zaken, is de bedenker en aanjager van dit idee. Zo stelt hij dat zo’n
academie “ … een ‘must’ is, gegeven het feit dat in Noord-Nederland in de komende 5 jaar 25-30
miljard euro wordt geïnvesteerd in energie, o.a. in gasleidingen, gasopslag, de bouw van centrales en
windparken, zowel op land als op zee. Via een Energy Academy kunnen wij ons kwalificeren als een
topregio in Europees verband”.
Genoemd advies is uitgebracht te midden van vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven
en de kennisinstellingen: de SER N-N is met hen in gesprek gegaan over de vraag hoe zij denken
over het voorgestelde Energie Akkoord en hoe zij denken dit gerealiseerd te krijgen. Actieplannen zijn
door hen voorgesteld en aan de uitvoering ervan wordt nu hard door hen gewerkt met betrekking tot
het landelijke topteam.
Welke rode lijn is er uit het voorgaande te halen? Voor de SER N-N geldt dat zij via haar leden over
antennes beschikt die haar in staat stellen om te leren van de toekomst zoals deze zich geleidelijk
aandient. Deze leden werken in omgevingen waar naar oplossingen worden gezocht voor

hardnekkige maatschappelijke problemen waarvoor oude remedies niet langer gelden. Hun bijdragen
aan de noordelijke SER zijn zo waardevol dat dit ook wordt opgemerkt door de landelijke SER. Aan
sommige landelijke adviezen werken dan ook noordelijke SER-leden mee.
Aan het uitbrengen van elk advies gaan veel voorbereidingen vooraf. Ook het uitbrengen zelf vergt de
nodige regie. Degene die dit vanaf het begin met veel bezieling, dienstbaarheid, vindingrijkheid en
gevoel voor timing heeft gedaan, is de Secretaris, Wilma Mansveld (zie foto). Op dit moment maakt zij
de overstap naar lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. Voor haar zit het erop.
Van de adviserende kant van de tafel gaat zij nu naar de besturende kant.
Op de foto: Vertrekkend secretaris Wilma Mansveld en voorzitter Geert Sanders van SER NoordNederland.

