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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 sociaaleconomische 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 verslag gedaan
van de werkzaamheden die door de leden van SER NoordNederland zijn verricht in 2013. Daarnaast zal financiële
verantwoording worden afgelegd over de aan SER NoordNederland ter beschikking gestelde budgetten in 2013.
Tenslotte wordt een beknopt overzicht gegeven van
alle activiteiten die door de SER Noord-Nederland in
2013 zijn ondernomen.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SER Noord-Nederland waarmee
u zich kunt laten informeren over het reilen en zeilen van de raad,
zowel extern als intern. Voor SER Noord-Nederland was 2013 een
overgangsjaar. Sinds de oprichting van SER Noord-Nederland in 2007
heeft de raad onder de kundige leiding gestaan van de heer professor
Geert Sanders. De grote belangstelling op 13 december bij zijn afscheid
is kenmerkend voor de rol die de heer Sanders heeft gespeeld in
Noord-Nederland. En het zal niet gemakkelijk zijn om in zijn voetsporen
te treden.
2013 kenmerkte zich verder door een vernieuwingsslag

Hierbij hebben we net als in voorgaande jaren nadrukkelijk

in de wijze waarop SER Noord-Nederland adviseert.

gekozen voor een participatieve benadering waarbij

Nog steeds deskundig, onderbouwd en vanuit een

stakeholders actief worden opgezocht om mee te denken.

Noordelijk perspectief. Maar tegelijkertijd ook passend

En een open houding om zo maximaal toegankelijk te

bij de huidige tijd, waarbij er gezocht wordt naar een

zijn voor alle burgers. Door actief te zijn op sociale media

mix van adviesvormen die passend zijn bij de gestelde

en met de komst van de nieuwsbrief en een informatief

adviesvragen.

filmpje over SER Noord-Nederland probeert SER NoordNederland hier invulling aan te geven.

'SER Noord-Nederland adviseert
deskundig, onderbouwd en vanuit
een Noordelijk perspectief'

Ik wens u in ieder geval veel leesplezier toe.
Vriendelijke groet,

Frans Jaspers, voorzitter.
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Organisatie

2013 was voor SER Noord-Nederland een jaar van grote

Eind 2013 werd de heer Rabbinge bereid gevonden als

veranderingen in de samenstelling van de raad. Na twee

lid-deskundige Regionale Economie zitting te nemen

periodes gaf begin 2013 de voorzitter aan niet voor

in SER Noord-Nederland, waarmee de deskundige

herbenoeming in aanmerking te willen komen en begon

delegatie in SER Noord-Nederland weer compleet was.

de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Conform de
afspraken was het de werknemersdelegatie die een

Naar aanleiding van het aanvaarden van een nieuwe

voordracht voor een nieuwe voorzitter voor zijn rekening

functie nam SER Noord-Nederland daarnaast afscheid

nam. Na een intensieve periode werd de heer Jaspers

van de heer van Gent (vertegenwoordiger namens MKB

bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen,

Nederland-Noord) en de heer Pastoor (vertegenwoordiger

waarna het Dagelijks Bestuur van SNN op 15 oktober

namens LTO Noord). Voor beide werd vervanging

zijn benoeming bekrachtigde. Dit had ook tot effect dat

gevonden binnen de betreffende organisaties.

daarmee het vicevoorzitterschap overging van de heer

Met ingang van 1 mei trad mevrouw Westdijk namens

Hoogsteen naar de heer van der Haar.

MKB Nederland-Noord toe tot SER Noord-Nederland en
met ingang van 1 december volgde de heer Kip, de heer

Ook voor de leden-deskundigen liep de benoemings

Pastoor op als vertegenwoordiger van LTO Noord.

periode af. Alle leden-deskundigen, op de heer Wever
na, gaven aan voor herbenoeming in aanmerking te

Tenslotte is met ingang van 1 november het secretariaat

willen komen en hun benoeming werd door het Dagelijks

uitgebreid met een adjunct-secretaris. In deze functie

Bestuur van SNN op 1 mei bekrachtigd voor 3 jaar.

is de heer De Rook aangesteld. Als gevolg hiervan is

De heer Wever had net als de heer Sanders aangegeven

de bezetting van het secretariaat uitgebreid van 1,6 fte

niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen

naar 1,7 fte. 1

en ook voor hem werd gezocht naar een vervanging.

'2013 was voor SER Noord-Nederland 
een jaar van grote veranderingen in 
de samenstelling van de raad'

1

Zie voor een overzicht
van de huidige
samenstelling van
SER Noord-Nederland
bijlage 1.
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Werkwijze

In toenemende mate hebben stakeholders in Noord-

Daarnaast worden er afhankelijk van de vragen ook ad-hoc

Nederland aangegeven minder behoefte te hebben aan

commissies samengesteld waarbij deskundigheid vanuit

“dikke pakken papier” maar toe te willen naar een meer

verschillende disciplines bijeen gebracht kunnen worden.

dynamische manier van adviseren. Om hier invulling
aan te geven heeft SER Noord-Nederland afgelopen

COMMUNICATIE

jaar verder geëxperimenteerd met haar werkwijze. Zo

Omdat SER Noord-Nederland als gevolg van die

zijn er een drietal werkconferenties georganiseerd, te

meer dynamische rol nadrukkelijk ook een meer open

weten rondom het advies “Ruimtelijk Economische Visie

houding nastreeft heeft dit ook gevolgen voor het

Noord-Nederland” (februari ’13), het advies rondom

communicatiebeleid van SER Noord-Nederland. In 2013

het Nationaal Energie Akkoord (maart ’13) en het advies

heeft SER Noord-Nederland daarom ingezet op een meer

MKB & Innovatie (december ’13). Daarnaast heeft SER

actieve houding in de sociale media, met name op Twitter

Noord-Nederland invulling gegeven aan de wens van

en Facebook.

de individuele provincies om ook op provinciaal niveau
geadviseerd te willen worden vanuit de noordelijk scope

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland eind 2013 haar

waarbinnen SER Noord-Nederland opereert. Zo heeft

eerste nieuwsbrief uitgebracht, bedoeld voor stakeholders

SER Noord-Nederland afgelopen jaar een reflectie

in het sociaal-economische domein, ambtenaren en de

gegeven op het economisch actieplan van de provincie

achterbannen van de leden van SER Noord-Nederland.

Drenthe en heeft het in een tweetal werktafels geadviseerd

In deze nieuwsbrief wordt zowel verslag gedaan van

over de kaders voor de op te stellen investeringsagenda

haar afgeronde activiteiten alsmede ook vooruitgekeken

“Wurkje foar Fryslân” van de provincie Fryslân. 2

op de lopende adviestrajecten.

ADVIESCOMMISSIES

Tenslotte heeft SER Noord-Nederland leerlingen van

Deze meer dynamische manier van adviseren vraagt

het Alfa College gevraagd om een algemeen informerend

ook van de organisatie van SER Noord-Nederland

filmpje te maken over het werk van SER Noord-Nederland.

meer slagkracht. De in 2011 ingestelde vaste

(http://vimeo.com/64633443).

adviescommissies blijken hierin een goede basis. 3

'SER Noord-Nederland heeft het
afgelopen jaar geëxperimenteerd
met nieuwe vormen van adviseren'

2

Zie voor een totaal
overzicht van de door
SER Noord-Nederland
ondernomen
activiteiten bijlage 3

3

Zie voor een overzicht
van de huidige
samenstelling van de
adviescommissies
bijlage 2.

.
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Adviezen

ARBEIDSMARKTBELEID NOORD-NEDERLAND
(PRESENTATIES, ADVIESGESPREKKEN, BRIEFADVIES)
In het najaar van 2012 heeft SER Noord-Nederland een

RUIMTELIJK ECONOMISCHE VISIE –
NOORDERVISIE 2040 (WERKCONFERENTIE,
CONSULTATIEBIJEENKOMSTEN, ADVIES)

(ongevraagd) advies uitgebracht over de onderkant van

In overleg met de provincies is in dit adviestraject

de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Naar aanleiding

geëxperimenteerd met nieuwe vormen van advisering.

van dit advies heeft SER Noord-Nederland meerdere

Zo heeft SER Noord-Nederland actief deelgenomen

malen contact gehad met de verschillende verenigingen

aan de door de provincies georganiseerde consultatie

van gemeenten in Noord-Nederland (VDG – Vereniging

bijeenkomsten en heeft SER Noord-Nederland

Drentse Gemeenten, VGG – Vereniging Groninger

geadviseerd door middel van een in februari 2013

Gemeenten en VFG – Vereniging Friese Gemeenten) om

georganiseerde werkconferentie aan de hand van eerder

te kijken hoe dit advies een vervolg zou kunnen krijgen in

uitgebrachte adviezen, alsmede ook door het leveren

de beleidsvoorbereiding op de nieuwe Participatiewet.

van een reflectie / advies op het laatste concept van de
Ruimtelijk Economische Visie. Centraal in het advies van

Daarnaast heeft SER Noord-Nederland bij de verschillende

SER Noord-Nederland stond de roep om naast de stip

portefeuille overleggen presentaties gehouden over het

ook vooral aandacht te hebben voor de route er naar toe.

gedane onderzoek en het bij behorende advies. Mede naar
heeft SER Noord-Nederland een aanbod willen doen aan

ADVIESGESPREK AARDBEVINGEN
(ADVIESGESPREK EN BRIEFADVIES)

de gemeenten om te bezien in hoeverre het mogelijk

SER Noord-Nederland is door de Commissie Duurzame

is om te komen tot een soort van Noordelijk Sociaal

Toekomst Noord-Oost Groningen (commissie Meijer)

Akkoord. In eerste instantie is gekeken hoe hier via de

benaderd om mee te denken over het door hen op

VGG, VFG en VDG vorm aan gegeven kan worden, voor

te stellen advies aan de provincie Groningen. Hiertoe

een deel in gezamenlijkheid met het UWV. Aanvullend

heeft in de zomer ‘13 een overleg plaatsgevonden

daarop is in december 2013 een brief uitgegaan naar de

met de commissie. In dit gesprek is ingebracht dat het

gemeenten in Noord-Nederland.

goed zou zijn om te kiezen voor een benadering met

aanleiding van de totstandkoming van het sociaal akkoord

meerdere schillen. Schil 1 regelt 'compensatie' voor direct

NATIONAAL ENERGIEAKKOORD
(WERKCONFERENTIE, BRIEFADVIES)

betrokkenen bij schade; schil 2 voor de direct betrokken

Naar aanleiding van het landelijk adviestraject Nationaal

gebied (provincie Groningen of delen ervan) en schil 4

Energieakkoord hebben de regionale SER’en waaronder

het Noorden. Alle schillen moeten voldoende worden

SER Noord-Nederland, samen gewerkt om te komen tot

afgedekt opdat de betrokkenen niet het gevoel krijgen

een regionale inbreng in de landelijke discussies. Hiertoe

dat zij de schade hebben en anderen daarvan profiteren.

gemeenschappen (bijv. dorp); schil 3 voor een ruimer

is een gezamenlijk advies opgesteld. Daarnaast heeft
SER Noord-Nederland mee gewerkt aan de inbreng die

Uitgangspunt van deze benadering is dat de gedupeerden

er namens de noordelijke provincies is geweest bij het

niet alleen gecompenseerd worden in meer directe zin,

Nationaal Energie Akkoord. Deze noordelijke inbreng

maar dat de regio ook nieuwe economische perspectieven

werd gecoördineerd door Energy Valley. Bij het opstellen

worden geboden om de dreiging te kunnen omzetten in

van deze inbreng is gebruik gemaakt van de discussie

een nieuwe kans. Hoewel een belangrijk deel van deze

zoals die plaatsvond tijdens de gezamenlijk met de

inbreng terug te vinden is geweest in het uiteindelijke

stichting Nederland krijgt Nieuwe Energie georganiseerde

advies van de commissie Meijer had SER Noord-

bijeenkomst op 6 maart 2013.

Nederland met andere aspecten van het adviesrapport
wel moeite. Om die reden heeft SER Noord-Nederland
eind 2013 door middel van een briefadvies een reactie
gegeven op het uitgebrachte rapport van de commissie
Meijer.
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ADVIESGESPREK NUON GELDEN
(ADVIESGESPREKKEN)
Om juist in de huidige tijd de economie verder te
versterken en op korte termijn werkgelegenheid te
bevorderen heeft de provincie Fryslân gelden uit de
NUON reserve vrijgemaakt om te investeren in de Friese
economie. Om te komen tot een goede besteding van
deze middelen heeft de provincie Fryslân SER NoordNederland benaderd om mee te denken in de kaders die
nodig zouden moeten zijn voor deze investeringsagenda.
Door middel van een tweetal werktafels heeft SER NoordNederland met de provincie van gedachten gewisseld
over hoe deze middelen het beste zouden kunnen worden
ingezet. Hierbij heeft SER Noord-Nederland met name
aandacht gevraagd voor het borgen van deze plannen in
het grotere economische raamwerk dat Noord-Nederland
met de RIS agenda voor de komende jaren heeft neergezet.

OVERIGE ADVIESTRAJECTEN
Naast de hierboven genoemde adviezen is SER NoordNederland met nog drie adviestrajecten gestart in 2013
die in 2014 zullen worden afgerond. Deze betreffen:
•

Voor het opstellen van een uitvoeringsagenda voor
de RIS3 strategie voor Noord-Nederland heeft SNN
een Taskforce RIS samengesteld. Deze Taskforce wil nu
aan de hand van de vier in de RIS strategie genoemde
maatschappelijke uitdagingen en een aantal crossover
thema’s door middel van werkgroepen gezamenlijk
met het veld tot een uitvoeringsagenda komen. SER
Noord-Nederland is, mede naar aanleiding van haar
advies “Met Kennis Beter” gevraagd door SNN om
deel te nemen in deze werkgroepen. Daarnaast zal
SER Noord-Nederland in de tweede kwartaal integraal
adviseren over de concept uitvoeringsagenda.

•

Een gevraagd adviestraject rondom MKB & Clusters,
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. Ook is SER Noord-Nederland in
dat kader betrokken geweest bij een onderzoek
dat in opdracht van het Ministerie van EZ in NoordNederland wordt gedaan naar de vraag bij MKB
bedrijven t.a.v. ondersteuning. Dit onderzoek zal in het
advies worden meegenomen. De verwachting is dat dit
advies begin maart 2014 zal worden uitgebracht.

•

In 2013 is SER Noord-Nederland tevens met
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.
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Financiën

SER Noord-Nederland ontvangt jaarlijks een vergoeding
vanuit SNN voor de uitoefening van haar taken. In 2010
heeft SER Noord-Nederland voor 4 jaar een taakstelling
opgelegd gekregen van 25%. Met het sluitend afronden
van de jaarrekening van 2013 heeft SER Noord-Nederland
deze taakstelling ook succesvol gerealiseerd. Daarnaast
ontvangt SER Noord-Nederland een exploitatiesubsidie
van de landelijke SER en heeft het de mogelijkheid
om aanspraak te maken op een projectsubsidie. De
projectperiode van deze projectsubsidie duurt 2 jaar.
In 2013 vond om die reden afronding van het advies
arbeidsmarktbeleid plaats dat tot stand was gekomen
n.a.v. de projectaanvraag 2012. Voor 2013 heeft SER
Noord-Nederland een projectsubsidie aangevraagd om
door middel van een lezingencyclus haar kennis met een
breder publiek te delen. De lezing die in december 2013
werd georganiseerd over MKB & Innovatie is daar een
eerste uitvoering van.
In 2013 is er sprake geweest van een kleine
onderbesteding van het beschikbare budget. Voor een
deel is dit te verklaren doordat de zoektocht naar de
vervanging van de voorzitter en het lid-deskundige langer
heeft geduurd dan verwacht. Hierdoor is er minder geld
besteed aan vergoedingen. Een volledige financiële
verantwoording wordt gegeven in bijlage 4.

'Met het sluitend afronden 
van de jaarrekening van 
2013 heeft SER NoordNederland de taakstelling
succesvol gerealiseerd'
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Bijlage 1
Samenstelling SER Noord-Nederland 2013

VOORZITTER:

Dhr. Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders (tot 30 april 2013) *
Dhr. Drs. Fr.C.A. Jaspers (m.i.v. 15 oktober 2013) *

VNO-NCW NOORD:

Dhr. B. van der Haar (vicevoorzitter m.i.v. 15 okt ’13)
Dhr. Drs. L. Zwiers *

MKB NEDERLAND NOORD:

Dhr. Drs. R.J.M. van Gent (tot 30 april 2013) *
Mevr. H.R. Siertsema
Mevr. R. Westdijk (m.i.v. 1 mei 2013)

LTO NOORD:

Dhr. Drs. B.J. Pastoor (tot 30 september 2013)
Dhr. R. Kip (m.i.v. 1 december 2013)

FNV NOORD:

Dhr. A. Hoogsteen (vicevoorzitter tot 15 okt ‘13) *
Mevr. I. Von Pickartz
Dhr. J.A. Vos

CNV NOORD:

Dhr. J.J.W. Mulder

MHP NOORD:

Dhr. Mr. B. Bergsma

DESKUNDIGEN:
Beleidsterrein Regionale Economie

Dhr. Prof. Dr. E. Wever (tot 30 april 2013)
Dhr. Prof. Dr. R. Rabbinge (m.i.v. 1 december 2013)

Beleidsterrein
Beleidsterrein
Beleidsterrein
Beleidsterrein

Ruimtelijke Ordening
Innovaties
Arbeidsmarkt & Scholing
Mondialisering

SECRETARIAAT:
Algemeen Secretaris
Adjunct Secretaris
Secretariële ondersteuning
Stagiaires

Dhr. Drs. W. Smink *
Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet
Dhr. Prof. Dr. J. van Dijk
Dhr. Prof. Dr. Mr. C.J. Jepma

Mevr. Drs. F.Q. Gräper – van Koolwijk *
Dhr. Drs. P. De Rook (m.i.v. 1 november 2013)
Mevr. I. Dijk
Mevr. M. Visser (1 september ‘12 - 31 januari ’13)
Mevr. M. Peterson (1 februari ‘13 - 31 maart ’13)
Mevr. A. Zwart (1 april ‘13 - 12 juli ’13)
Mevr. S. Ronde (1 september ’13 - 31 december ’13)

* tevens lid van de agendacommissie SER Noord-Nederland

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

14

Bijlage 2
Samenstelling vaste adviescommissies SER Noord-Nederland

ADVIESCOMMISSIE REGIONALE ECONOMIE

Dhr. Prof. Dr. E. Wever (voorzitter tot 30 april 2013)

	Dhr. Prof. Dr. R. Rabbinge (voorzitter m.i.v.
1 december 2013)
Dhr. Drs. B.J. Pastoor (tot 30 september 2013)
Dhr. R. Kip (m.i.v. 1 december 2013)
Dhr. J.J.W. Mulder

ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING

Dhr. Drs. W. Smink (voorzitter)
Dhr. Drs. R.J.M. van Gent (tot 30 april 2013)
Dhr. Drs. L. Zwiers (m.i.v. 1 mei 2013)
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 (tot 30 april 2013)
Mevr. R. Westdijk (m.i.v. 1 mei 2013)
Dhr. A. Hoogsteen

ADVIESCOMMISSIE MONDIALISERING

Dhr. Prof. Dr. Mr. C.J. Jepma (voorzitter)
Dhr. Drs. L. Zwiers
Dhr. Mr. B. Bergsma

AD-HOC ADVIESCOMMISSIE MKB & CLUSTERS

Dhr. Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (voorzitter)
Dhr. Drs. R.J.M. van Gent (tot 30 april 2013)
Mevr. H.R. Siertsema (m.i.v. 1 mei 2013)
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)
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Bijlage 3
Activiteitenoverzicht

JANUARI

2 januari

Nieuwjaarsreceptie provincie Groningen

4 januari

Nieuwjaarsreceptie Fryslân

8 januari

Nieuwjaarsreceptie Drenthe

10 januari

Interview i.h.k.v. second opion RIS3 door DG Regio, Europese Commissie

10 januari

Nieuwjaarsreceptie Groningen Seaports

15 januari

O verleg stichting Energy Valley i.h.k.v. de voorbereidingen van de regionale
bijeenkomst Nationaal Energieakkoord

21 januari

Adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing

22 januari

Deelname aan expertpanel Arbeidsmarkt Provincie Drenthe

23 januari

Presentatie Tussentijds advies Arbeidsmarkt bij portefeuillehouders overleg
Vereniging Friese Gemeenten (VFG)

FEBRUARI

24 januari

Deelname aan Noorderlab i.h.k.v. advisering Noordervisie 2040

25 januari

Vergadering Agendacommissie SER Noord-Nederland

28 januari

Aanwezig bij conferentie Nationaal Energieakkoord SER.

8 februari

Werkconferentie Ruimtelijk Economische Visie door SER Noord-Nederland
i.h.k.v. advisering Noordervisie 2040

12 februari

O verleg stichting Nederland krijgt nieuwe energie i.h.k.v. de voorbereidingen
van de regionale bijeenkomst Nationaal Energieakkoord

14 februari

O verleg stichting Energy Valley i.h.k.v. afstemming ten behoeve van de
noordelijke inbreng in het Nationaal Energieakkoord

14 februari

Deelname aan Noorderlab i.h.k.v. advisering Noordervisie 2040

14 februari

Aanwezig bij presentatie rapport Kansen voor Kansarmen van Quality
Coaching

15 februari

Aanwezig bij de bestuurscommissie Economische Zaken van SNN
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MAART

1 maart

Vergadering SER Noord-Nederland

6 maart

Werkbezoek dhr. W. Draijer aan SER Noord-Nederland

6 maart

Regionale bijeenkomst ten behoeve van het Nationaal Energieakkoord

18 maart

O verleg adviescommissie Mondialisering i.h.k.v. inbreng in het
Nationaal Energieakkoord

APRIL

27 maart

Aanwezig bij afscheidsreceptie Frans Jaspers, UMCG

28 maart

Vergadering Agendacommissie SER Noord-Nederland

28 maart

Ad-hoc adviescommissie i.h.k.v. advies MKB & Innovatie

28 maart

Adviescommissie Innovatie i.h.k.v. advies Creatieve Industrie

5 april

Bijeenkomst stuurgroep MKB-scan van het Ministerie EZ

10 april

Aanwezig bij afscheidsreceptie Rob Engelsman, directeur SNN

17 april

Aanwezig bij afscheidsreceptie Ron van Gent,
directeur MKB Nederland Noord

19 april

Werktafel Provincie Fryslân i.h.k.v. advies NUON gelden/Wurkje foar Fryslân

19 april

Vergadering SER Noord-Nederland

19 april

Adviescommissie Innovatie i.h.k.v. advies Creatieve Industrie

24 april

Afscheidsetentje ten behoeve van afscheid prof. Dr. G.J.E.M. Sanders
als voorzitter van SER Noord-Nederland

MEI

JUNI

14 mei

Vergadering Agendacie. SER Noord-Nederland

15 mei

Briefadvies reflectie SER Noord-Nederland op concept Noordervisie 2040

31 mei

Ad-hoc adviescommissie i.h.k.v. advies MKB & Innovatie

6 juni

Aanwezig bij Symposium “Energieke Arbeid” van het Kenniscentrum Arbeid
Hanzehogeschool Groningen

7 juni

Aanwezig bij Willem Lodewijk Conferentie van VNO–NCW Noord

13 juni

Voorjaarsoverleg secretarissen regionale SER’en

14 juni

Vergadering SER Noord-Nederland

20 juni

Aanwezig bij bijeenkomst OESO, Arbeidsmarkt in tijden van
vergrijzing en krimp

JULI
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AUGUSTUS

SEPTEMBER

14 augustus

Bijeenkomst stuurgroep MKB-scan van het Ministerie EZ

30 augustus

Vergadering Agendacommissie SER Noord-Nederland

4 september

Interview met stakeholders i.h.k.v. advies MKB & Innovatie

5 september

Werktafel Provincie Fryslân i.h.k.v. advies NUON gelden/Wurkje foar Fryslân

5 september

Presentatie Tussentijds advies Arbeidsmarkt bij portefeuillehouders overleg
Zuid Drentse gemeenten

OKTOBER

6 september

Aanwezig bij VNO-NCW Ondernemersgala

9 september

Overleg voorzitter arbeidsmarktregio Groningen i.h.k.v. advies arbeidsmarkt

16 september

Aanwezig bij Europalezing Provincie Groningen van de heer P. De Gooijer

20 september

Aanwezig bij het Havendiner van Groningen Seaports

1 oktober

Eerste nieuwsbrief digitaal verzonden

2 oktober

Aanwezig bij de werkconferentie Match!!

3 oktober

Interview Frans Jaspers / Dagblad van het Noorden

3 oktober

Interview met stakeholders i.h.k.v. advies MKB & Innovatie

4 oktober

Vergadering SER Noord-Nederland

10 oktober

Bijeenkomst stuurgroep MKB-scan van het Ministerie EZ SNN

15 oktober

Benoeming nieuwe voorzitter SER Noord-Nederland,
dhr. drs. Fr.C.A. Jaspers

15 oktober

Najaarsoverleg secretarissen regionale SER’en

15 oktober

Regulier overleg DB SNN- SER Noord-Nederland

16 oktober

Aanwezig bij Platformbijeenkomst VNO-NCW Noord
Arbeidsmarkt & Onderwijs

23 oktober

Adviescommissie Arbeidsmarkt en Scholing

28 oktober

Vergadering Agendacommissie SER Noord-Nederland
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NOVEMBER

1 November

Aanwezig bij presentatie rapport commissie Duurzame toekomst
Noord-Oost Groningen, Middelstum

4 november

Aanwezig bij symposium Slim investeren in werk 2.0 van de Provincie Drenthe

7 november

Aanwezig bij opening expositie biobased economy, Valthermond

21 november

DECEMBER

2 december

Bijeenkomst stuurgroep MKB-scan van het Ministerie EZ

Briefadvies gemeenten betreffende arbeidsmarktbeleid en sociaal akkoord

11 december

Aanwezig bij Congres Regio Zwolle

11 december

Aanwezig bij eindejaarsreceptie VNO-NCW Noord

12 december

Aanwezig bij Plattelandsconferentie Ulft

13 december

Vergadering SER Noord-Nederland

13 december

Werkconferentie i.h.k.v. het advies MKB & Innovatie

13 december

Afscheidslezing MKB & Innovatie i.h.k.v. het afscheid van oud-voorzitter
SER Noord-Nederland prof. Dr. G.J.E.M. Sanders

18 december

Aanwezig bij afscheidsreceptie dhr. Jansen en dhr. Emmelkamp,
resp. directeur en voorzitter Kamer van Koophandel Noord

19 december

Overleg voorzitter arbeidsmarktregio Fryslân i.h.k.v. advies Arbeidsmarkt

19 December

Aanwezig bij PlatformCongres Switch, Energy Valley, Leeuwarden

20 december

Briefadvies SER Noord-Nederland op visie en mogelijk vervolgproces voor
rapport Commissie Meijer
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Bijlage 4
Jaarrekening 2013

UITGAVEN

BEGROTING 2013

EXPLOITATIE 2013

Personeelskosten

€ 164.500

€ 161.035

Salariskosten

€ 116.000

€ 125.908

Stagevergoedingen

€

7.000

€

2.658

Reis-, verblijf- en representatiekosten

€

8.000

€

5.686

Studie en opleiding

€

3.000

€

3.043

Vergoeding voorzitter

€

7.000

€

3.833

Vergoeding deskundigen

€

23.000

€

18.700

Overige personeelskosten

€

500

€

1.206

Huisvesting

€ 27.000

€

25.164
25.143

Kantoorkosten

€ 25.600

€

Frankeer en transport

€

2.000

€

2.282

Kantoorartikelen

€

1.000

€

1.520

Drukwerk

€

6.000

€

4.609

Vakliteratuur & lidmaatschappen

€

2.000

€

1.857

Telefoonkosten

€

3.600

€

3.973

website & online

€

6.000

€

3.954

Automatisering

€

4.000

€

6.623

Overige kantoorkosten

€

1.000

€

325
66.295

Algemene kosten

€ 76.000

€

Vergaderkosten

€

4.000

€

1.533

Accountantskosten

€

3.500

€

3.500

Onderzoek & conferenties

€

23.500

€

5.685

Werkconferentie REV			

€

1.941

Lezing & werkconferentie MKB			

€

2.703

Bijeenkomst nationaal energie akkoord			

€

1.041
66.295

Diverse kosten externe opdrachten

40.000

€

Onderzoek t.b.v. MKB advies			

€

€

5.000

Onderzoek t.b.v. advies Creatieve Industrie		

€

3.000

Onderzoek t.b.v. Human Capital Agenda			

€

15.375

Onderzoek t.b.v. Herijking KoersVAST			

€

28.787

Publiciteit

€

5.000

€

1.417

Onvoorzien

€

3.944

€

3.632

TOTAAL

€ 297.044

€ 281.269

BEGROTING 2013

EXPLOITATIE 2013

INKOMSTEN
Bijdrage SER Nederland

€ 145.068

€ 145.068

exploitatiesubsidie

€ 120.890

€ 120.890

projectsubsidie 2013 (lezingencyclus)

€

€

24.178

24.178

Bijdrage SNN

€ 151.976

€ 136.201

TOTAAL

€ 297.044

€ 281.269
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SER Noord-Nederland
Leonard Springerlaan 23
Postbus 481
9700 AL Groningen

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

