
25  juli  2018 , pag.  10

Jouke van Dijk start
in uitgeholde SER
BOUKE NIELSEN

GRONINGEN Professor Jouke van
Dijk gaat gaat met een gemankeerd
SER Noord-Nederland aan de slag,
want alleen nog de provincie Gro-
ningen doet mee.

Jouke van Dijk, hoogleraar Regiona-
le Arbeidsmarktanalyse aan de
Rijksuniversiteit Groningen, is sinds
kort de nieuwe voorzitter van de uit-
geholde SER (Sociaal Economische
Raad) Noord-Nederland, want Fries-
land en Drenthe wensen niet meer
mee te betalen. ,,Ik ga met beide pro-
vincies in gesprek want ik wil toch
wel graag de reden van hun vertrek
achterhalen’’, zegt hij.

Het vertrek van beide provincies
levert SER Noord-Nederland ook een
financieel probleem op. SER Neder-
land verdubbelt de bijdragen van de
provincies (elk 50.000 euro per jaar).
Met alleen de bijdrage van Gronin-
gen is daardoor de begroting van
300.000 naar 100.000 euro gedaald.

Van Dijk heeft inmiddels met
Drenthe gesproken. ,,We hebben nu
een SER zonder overheden’’, zegt
Van Dijk over het adviesorgaan dat
nu alleen uit werkgevers, werkne-
mers en onafhankelijke deskundi-

gen bestaat. ,,Overheden vinden het
denk ik toch wel interessant om met
werkgevers en werknemers te over-
leggen?’’

SER Noord-Nederland adviseert
op sociaaleconomisch vlak. Gronin-
gen heeft dan specifieke problema-
tiek op het gebied van aardbevin-
gen, voor de rest is de problematiek
van de provincies niet zo verschil-
lend: werkloosheid onder minder
goed opgeleiden in de randgebieden
en werkgelegenheid in de steden
voor hoger opgeleiden.

De SER Noord-Nederland geeft ge-
vraagd en ongevraagd advies. Ge-
vraagd advies is er nu alleen voor
Groningen. Van Dijk: ,,Maar onge-
vraagd kunnen we ook Friesland en
Drenthe van advies voorzien, het-
geen natuurlijk zal gebeuren want
zo groot zijn de verschillen tussen
de provincies niet. En Friesland en
Drenthe kunnen natuurlijk ook ad-

vies vragen bij een partij als Beren-
schot, maar dat is niet goedkoop.’’

De SER Noord-Nederland bestaat
behalve Van Dijk uit: Lambert
Zwiers, Renate Westdijk, Paul Bos
(werkgevers), Arnoud Hoogsteen,
Henk Petersen, vacature (werkne-
mers) en de professoren Rudy Rab-
binge, Steven Brakman en Sietkse
Waslander (onafhankelijke deskun-
digen).
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