Samen werken aan een inclusieve
en duurzame regionale economie.

De SERNN staat klaar om de coalitieakkoorden van de
nieuwe colleges in Groningen, Friesland en Drenthe
te vertalen naar uitvoeringsgerichte adviezen.
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Noord-Nederland kent de komende jaren meer dan genoeg kansen en bedreigingen. Daar hebben
we goed doordachte en breed gedragen plannen voor nodig. Het is zaak om die plannen samen met
provincies en gemeenten, sociale partners, kennisinstellingen, onderwijs en andere stakeholders te
formuleren en uit te voeren. Zeker nu we in een periode van economische groei zitten, moeten we
aan de slag! Sommige vraagstukken zijn provinciespecifiek, zoals bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek in Groningen, andere thema’s zijn Noord-Nederland breed, zoals de energietransitie
en het optimaliseren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Over al deze zaken gaan wij
graag in gesprek.

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SERNN)
organiseert permanent positief-kritische reflectie op de
plannen en het handelen van Noordelijke bestuurders.
Wij denken constructief mee, zowel vooraf bij beleidsvorming als achteraf bij beleidstoetsing. Meedenken is bij ons
trouwens meer dan applaus geven: wij onderbouwen beleid
met onderzoek, feiten, cijfers en meningen vanuit diverse
perspectieven. Hierdoor ontstaat een compleet, integraal en
driedimensionaal beeld van de situatie.

De SERNN is een uniek en onafhankelijk overleg- & adviesorgaan, waarin werkgevers, werknemers én wetenschappers
samenwerken met regionale en lokale overheden en onderwijsinstellingen. Juist deze quadruple helix aanpak biedt de
beste vooruitzichten op breed draagvlak en snelle, soepele
uitvoering van sociaaleconomisch beleid. De SERNN vertaalt
beleid naar uitvoering en regionale thema’s naar nationale
en internationale agenda’s. En vice versa. Ook kijken we naar
subsidiemogelijkheden, onder andere via SNN en via de
landelijke SER. Samen werken we aan een inclusieve en
duurzame regionale economie.

prof. dr. Jouke van Dijk
• voorzitter SER Noord-Nederland
• hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse
Rijksuniversiteit Groningen
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De SERNN adviseert noordelijke provincies en gemeenten over
sociaaleconomisch beleid, vanuit de volgende doelstellingen:
•
•
•
•

sterke en duurzame regionale economie
slimme koppeling van specifieke kerngebieden
oog voor de relatie tussen steden en omliggende regio’s
zoveel mogelijk mensen aan het werk

We werken op basis van:
1 Overleg & draagvlak
2 Advies
3 Coördinatie

Zoveel mogelijk mensen aan het werk
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1 Overleg & draagvlak

Wij vertalen sociaaleconomische thema’s uit de coalitieakkoorden van de provincies naar ontwikkelingsgerichte
initiatieven, subsidiemogelijkheden en lobbykracht.
We doen dat op basis van overleg tussen sociale partners
(werkgevers en werknemers), wetenschappers en andere
betrokken stakeholders. Dit leidt tot initiatieven met een
breed draagvlak. Een voorbeeld hiervan is de uitwerking
van leven lang ontwikkelen in de pilot energietransitie.
De SERNN heeft het initiatief genomen om samen met o.a.
de O&O-fondsen, brancheorganisaties en SER Nederland
het Leven Lang Ontwikkelen meer structureel in te
bedden in het regionale bedrijfsleven.

2 Advies

Naast de betrokkenheid van sociale partners zet de
SERNN ook de expertise in van onafhankelijke wetenschappers. Per thema hebben wij een adviescommissie
met experts die - waar nodig - ook externe deskundigen
inschakelen. Overheden krijgen onafhankelijk strategisch
advies op maat. In toenemende mate komen deze
adviezen tot stand in samenspraak met de nationale
SER en stemmen we ze af met de nationaal
georganiseerde sociale partners. Hierdoor kunnen de
adviezen rekenen op inhoudelijke kwaliteit, regionale
zeggingskracht, breed draagvlak en stevige lobbykracht.

3 Coördinatie

Wij staan klaar om coalitieakkoorden van de nieuwe
colleges in Groningen, Friesland en Drenthe te vertalen naar
uitvoeringsgerichte adviezen. Ook organiseren we graag
draagvlak voor de noodzakelijke ontwikkelingen. Overleg en
advies komen hier samen in het belang van de noordelijke
economische ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan
is het advies over het ESF voor de programmaperiode
2021-2027. Vanuit een noordelijke adviesvraag is dit
vertaald naar de landelijke agenda binnen de nationale
SER en de Stichting van de Arbeid. Dit heeft geresulteerd
in een advies aan de regering.
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De SERNN faciliteert de dialoog tussen:
•
•
•
•
•
•

werkgevers
werknemers
wetenschappers
overheden
onderwijs
SER Den Haag

Thema’s Noord-Nederland
Arbeidsmarkt (optimalisatie vraag/aanbod)
Een leven lang ontwikkelen (banen van de toekomst)
Energietransitie (verduurzaming) en circulaire economie

Voordelen
•
•
•
•
•
•

beter beleid, dankzij interdisciplinair advies
experts met veel kennis van de regio
breed draagvlak dankzij dialoog werkgevers en werknemers
sneller en soepeler uitrollen van collegeprogramma’s
extra lobbykracht, via breed netwerk en samenwerking met SER NL
beperkte kosten, dankzij maatschappelijke opgave + bijdrage SER NL
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Toerisme & vrijetijdseconomie
Mobiliteit, bereikbaarheid & infrastructuur

Thema’s
GRONINGEN
Thema’s
FRIESLAND

• Aardbevingsproblematiek (NPG)
• Snelle Hanzelijn

• Airport Eelde

• Werelderfgoed Wadden

• Spoorverbinding Bremen-Hamburg

• Lelylijn
• Veenweideproblematiek

• IT & Creatieve industrie

Thema’s
DRENTHE

• Groene chemie

• Geopark De Hondsrug

• Agribusiness

• Bevorderen sociaal ondernemerschap
• Airport Eelde

• Agribusiness

• Nedersaksenlijn (Stadskanaal-Emmen)
• Groene Chemie

• Snelle Hanzelijn
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Portfolio:
ADVIESRAPPORT

ADVIESRAPPORT

ADVIESRAPPORT

ADVIESRAPPORT

Routekaart

Impact ondernemen in Groningen

Decentralisatie zorg naar gemeenten

Het werkend alternatief voor

Leven lang ontwikkelen in Groningen

Noord-Nederland

Al onze adviezen zijn te vinden op:
www.sernoordnederland.nl/onze-adviezen
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Human Capital
“Op basis van de vragen die wij hebben op het gebied van de arbeidsmarkt,
stellen wij jaarlijks een adviesagenda voor de SER Noord-Nederland vast.
De SER Noord-Nederland is tevens een platform voor de invulling van de
provinciale ‘Human Capital agenda’, waarbij gekeken wordt hoe de mismatch
tussen de arbeidsmarkt en de verschillende sectoren kan worden aangepakt.”
- uit het Coalitieakkoord 2019 van de provincie Groningen -
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Leden
SERNN

Voorzitter

Werkgevers

• prof. dr. Jouke van Dijk,
hoogleraar Regionale

• Ton Schroor,
VNO-NCW-MKB Noord

Arbeidsmarktanalyse

• Renate Westdijk,
VNO-NCW-MKB Noord

• Paul Bos,
regiomanager LTO Noord
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Werknemers

Wetenschappers

• Arnoud Hoogsteen,

Staf

• prof. dr. ir. Rudy Rabbinge,

strategisch

emeritus hoogleraar

beleidsadviseur FNV

Biologie

• Mr. Bob Bergsma,
VCP (Vakcentrale voor

• prof. dr. Sietske Waslander,
hoogleraar Sociologie

• drs. Herman Bloupot,
secretaris

• Mein Bish,
projectondersteuner

Professionals)

• Pien Zijlstra,
CNV Vakmensen

• Prof. dr. Steven Brakman,
hoogleraar Internationale
Economie
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Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 23, 9727 KB Groningen
Postadres:
Postbus 481, 9700 AL Groningen
Telefoon:
Website:
E-mail:

050 - 526 71 92
www.sernoordnederland.nl
info@sernoordnederland.nl

Ons kantoor is gevestigd op de tweede verdieping in Martinistaete tegenover MartiniPlaza in Groningen.
Parkeren kan op het parkeerdek tegenover MartiniPlaza. Met het openbaar vervoer is ons kantoor vanaf het
Hoofdstation Groningen bereikbaar per bus via Lijn 6 richting Hoornsemeer (halte Leonard Springerlaan).

