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1 Uitnodiging 
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2 Programma  
 
Datum:  8 oktober 2021  
Tijd:  10.00-16.00 
Locatie: De gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer  
 

Ieder 1-2 jaar organiseren de regionale SER’en een gezamenlijke bijeenkomst roulerend van regio naar regio.  

De SER Overijssel viert in 2021 het 40-jarig jubileum. Dit is een mooie aanleiding om het werkbezoek in 2021 

te organiseren in Overijssel en het te koppelen aan het jubileumjaar. 

 

 

  

 

De Gasfabriek (https://www.degasfabriek.com/vergader-en-congreszalen/) 

  

https://www.degasfabriek.com/vergader-en-congreszalen/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.degasfabriek.com/vergader-en-congreszalen/&psig=AOvVaw0OY2kGa9Pu4xIvqfNx6vR0&ust=1597742395578000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiv77H0oesCFQAAAAAdAAAAABAE
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tijd programmaonderdeel rollen/sprekers 

10.00 Ontvangst gasten  

10.30-10.40 Plenaire start programma Harry Webers 

Voorzitter SER Overijssel  

10.40-11.00 Verleden-heden-toekomst regionale SER’en Henri de Groot 

Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek 

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 

plaatsvervangend kroonlid SER 

11.00-11.30 Videoboodschappen van de SER’en  

Mariëtte Hamer en Eddy van Hijum in gesprek 

over de meerwaarde van de regionale SER’en 

Mariëtte Hamer  

Voorzitter landelijke SER  

Eddy van Hijum  

Gedeputeerde economie provincie Overijssel  

11.30-11.45 koffiepauze  

11.45-12.05 Anders kijken, anders samenwerken (grens- 

ontkennende complexiteit uit het verleden 

vertalen naar de toekomst)   

Annemarth Idenburg 

Directeur Trendbureau Overijssel 

12.05-12.25 Brede welvaart, genuanceerd beeld van de 

welvaartsgroei 

Frank den Butter  

Hoogleraar staathuishoudkunde aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam 

12.30-14.30 Thematische wandellunch langs bedrijven: 

‘happen en stappen’ 

12.30-13.00: warme lunch bij de Gasfabriek 

(spreker)  

13.00-13.15: lopen naar FNV/Nefit twee groepen 

13.15-13.45: koude lunch bij FNV/Nefit (spreker) 

13.45-14.00: lopen naar FNV/Nefit (rouleren 

groepen) 

14.00-14.30: FNV/Nefit (spreker) 

14.30-14.45: lopen naar de Gasfabriek  

Marcel Fortuin  

Business Innovation Center De Gasfabriek (De 

jeugd heeft de toekomst) 

Tuur Elzinga 

Voorzitter FNV (Brede welvaart en sociale 

innovatie) 

Wilfred Horst 

Sales director Nefit Bosch (Praktische invulling 

Klimaatakkoord) 

14.30-14.45 Aankomst Gasfabriek  

14.45-15.30 Actieve themasessies: 

• De jeugd heeft de toekomst 

• Praktische invulling Klimaatakkoord 

• Brede welvaart en sociale innovatie  

 

Alwin Snel 

Lid SER Jongerenplatform 

Jouke van Dijk 

Voorzitter SER Noord-Nederland 

Harry Webers 

Voorzitter SER Overijssel  

15.30-15.45 Koffiepauze  

15.45-16.00 Terugkijken op de dag Mariëtte Hamer en Harry Webers  

16.00 e.v. Afsluiting met een gedicht van de Deventer 

stadsdichter en feestelijke borrel 

Robin Bleeker 

Stadsdichter Deventer 
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3 Welkom gasten   
 

 
 

 
 

 

Harry Webers heet de deelnemers welkom en vertelt kort over de geschiedenis van de SER Overijssel. 

SER Overijssel is de oudste provinciale SER van Nederland. Op 11 november 1981 werd de Sociaal 

Economische Advies- en Consultatiecommissie Overijssel (SEACO) geïnstalleerd. In 2006 werd de naam 

van dit adviesorgaan veranderd in Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel. De reden voor de sociale 

partners om de naam SEACO na bijna 25 jaar te wijzigen in SER Overijssel was de grotere herkenbaarheid 

van de nieuwe naam. Een soortgelijke naamswijziging werd ook in een aantal andere provincies 

doorgevoerd. 
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Een groepje studenten van Cibap vakschool voor vormgeving uit Zwolle heeft een animatiefilmpje 

gemaakt over ‘verleden-heden-toekomst’ van de SER Overijssel. Dat filmpje wordt aan het begin van de 

bijeenkomst getoond. Daarna werden sommige gasten o.a. oud-voorzitter van de SER Overijssel 

Albertjan Peters, en oud-secretaris-directeur Dennis Melenhorst (nu wethouder in Raalte) bevraagd over 

de rol van de SER Overijssel. 
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4 Verleden-heden-toekomst regionale SER’en  
 

Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 

plaatsvervangend kroonlid SER, is vaak betrokken bij de werkzaamheden van de regionale SER’en. Zo is 

Henri de Groot betrokken geweest bij het totstandkoming van het gezamenlijke advies van de regionale 

SER’en ‘Brede welvaartsgroei in alle regio’s’ in 2020 (https://ser-overijssel.nl/adviezen/brede-

welvaartsgroei-in-alle-regios). 

 

In zijn presentatie beschrijft hij de regionale ontwikkeling en samenwerking in het licht van de grote 

maatschappelijke opgaven. 
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5 Videoboodschappen van de SER’en 
 

 
 

 
 

Als cadeau aan de jubilaris stuurde de voorzitter van de SER Noord-Nederland, Jouke van Dijk, (ook 

aanwezig tijdens de bijeenkomst) en de voorzitter van SER Brabant, Elphi Nelissen, een videoboodschap 

in ter gelegenheid van de jubileumbijeenkomst.   
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6 Paneldiscussie 
 

 
 

Één keer in ongeveer twee jaar worden werkbezoeken gehouden roulerend door de regionale SER’en. 

Ook de landelijke SER is altijd vertegenwoordigd tijdens deze bezoeken. Mariëtte Hamer is echter door 

ziekte verhinderd. Henri de Groot vervangt haar in de paneldiscussie met Eddy van Hijum en Jacco 

Vonhof. De discussie begon met de vraag over het vertrouwen. Er is gesproken over de grote transities 

en over de landelijke en regionale oriëntatie. De zaal neemt deel aan deze discussie. 

 

Eddy van Hijum en Harry Webers hebben een gezamenlijke column geschreven gerelateerd aan het 

veertigjarig jubileum van de SER Overijssel en de relatie tussen de sociale partners.  
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Zonder duurzame maatschappelijke coalities geen brede welvaart in de regio! 

Nederland lijkt het eeuwenoude polderen danig verleerd. Duurzame maatschappelijke coalities op basis 

van wederzijds vertrouwen en doelgerichte regionale agenda’s kunnen de basis leggen voor de brede 

welvaart in de regio, zo stellen Eddy van Hijum en Harry Webers. 

 

De kabinetsformatie moddert nu al ruim 6 maanden voort met alle gevolgen van dien. Het demissionaire 

kabinet desintegreert door vertrekkende bewindslieden, de politieke verhoudingen zijn ernstig verzuurd, 

en het vertrouwen van de burgers in de politiek is op een dieptepunt. Terwijl Nederland voor grote 

uitdagingen en majeure transities staat, lijken de politieke fragmentatie en verdeeldheid ons land steeds 

meer te verlammen. Het vermogen om over de eigen schaduw heen te springen, om iets van het eigen 

gelijk op te geven, en de wil om samen te werken en elkaar iets te gunnen lijken verder weg dan ooit. 

Politieke partijen zijn gegijzeld door hun eigen dogma’s en profileringsdrang, en van de vrees om politiek 

afgestraft te worden. En de roep van morrende burgers om aansprekend leiderschap en een inspirerende 

langetermijnvisie wordt steeds luider.  

 

Dit staat allemaal haaks op onze nuchtere cultuur en de unieke traditie van samenwerken, die ons land 

steeds heeft gekenmerkt. Al duizend jaar geleden wisten we hoe we - ongeacht stand of afkomst - 

samen de handen uit de mouwen moesten steken om onze polders te beschermen tegen dreigende 

hoogwaters. In de vorige eeuw werd ons unieke samenwerkings- en consensusmodel internationaal 

bekend als poldermodel. Werkgevers, werknemers en de overheid stonden niet met verhitte hoofden 

tegenover elkaar, maar voerden samen constructief overleg en richten zich op gedeelde belangen voor 

de (middel)lange termijn. Het sluiten van compromissen kwam zowel de concurrentiepositie van 

Nederland en het bedrijfsleven als de economie en welvaart lange tijd ten goede.   

 

Consensus als zodanig is geen doel op zich. In een pluriforme samenleving is immers sprake van 

uiteenlopende deelbelangen en standpunten: dit is ook nooit anders geweest. Maar het vermogen om 

begrip en gevoel op te brengen voor de ander, om te zoeken naar gedeelde belangen en om 

tegenstellingen te overbruggen is hét geheim van consensus. Zijn we nog bereid om over ons eigen 

gelijk en deelbelang heen in gesprek te gaan en ons te verplaatsen in de ander? De bereidheid tot échte 

dialoog en compromissen bepaalt het verschil tussen stappen vooruitzetten en ten prooi vallen aan 

wantrouwen, verdeeldheid en conflict. 

 

Juist omdat wij geloven in de kracht van dialoog, zijn wij trots op het bestaan van een eigen Sociaal-

Economische Raad (SER) Overijssel, die als onafhankelijk adviesorgaan van Gedeputeerde Staten het 40-

jarig bestaan viert. De eerste vergadering (van de voorganger) van de SER Overijssel was op 11 november 

1981, en de eerste voorzitter was gedeputeerde Jan Dijkema. Werkgevers, vakbonden en overheden 

ontmoeten elkaar en bespreken kwesties, die van betekenis zijn voor de regionale economie en 

arbeidsmarkt. Het overleg blijkt alleen van verbindende betekenis als het partijen weet te verenigen 

rond urgente vraagstukken, en als partijen samen oplossingsrichtingen met impact bedenken. Hoe 

kunnen we de brede welvaart van Overijssel verbeteren? Wat is er nodig voor een duurzame groei van 

het bedrijfsleven? En hoe voorkomen we de tweedelingen in de samenleving, bijvoorbeeld tussen 

succesvolle hoogopgeleiden en mensen die niet of nauwelijks kunnen meekomen, en tussen 

ongeduldige kritische jongeren en behoudende ouderen? 
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Het antwoord op deze vragen begint niet bij de overheid, maar bij burgers en op de werkvloer. Het 

begint bij ondernemers en werkenden, die met hun bedrijf een actieve bijdrage leveren aan de brede 

welvaart in de provincie. Het is genoegzaam bekend dat de meeste grote hervormingen en kantelpunten 

in de geschiedenis vanuit de samenleving zijn ontstaan.   

 

Overijssel streeft een cultuur van (Rijnlands) ondernemerschap na die zich niet alleen richt op 

kortetermijnwinst, maar op de bredere betekenis en waarden voor mens en milieu op langere termijn. 

De SER Overijssel is het platform bij uitstek, waar werkgevers en werknemers meedenken over de vraag 

welke inspanning er van de sociale partners mag worden verwacht. En waarin werkgevers en werkenden 

niet alleen de overheid, maar ook elkaar aanspreken op hun eigen rol en verantwoordelijkheden en de 

mogelijke bijdrage. 

 

Een goede verbinding van het bedrijfsleven met onderwijs, onderzoek en overheden is onmisbaar om 

maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen, en voor sociale innovatie. Het MBO en HBO leidt 

niet alleen vakmensen op, maar schoolt ook - in toenemende mate levenslang - bestaande vaklieden 

en zijinstromers. Lectoraten en regionale kennisinstellingen geven het MKB toegang tot nieuwe kennis 

en ervaring en technologie en faciliteren de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van 

bedrijfsprocessen. En gemeenten en sociale werkbedrijven geven mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans om naar vermogen te participeren in onze maatschappij en de regionale 

economie. Betekenisvolle en duurzame samenwerking tussen deze partijen is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen, dat in Overijssel volop aanwezig is. 

 

In Overijssel werken we al geruime tijd aan duurzame maatschappelijke coalities op basis van wederzijds 

vertrouwen om te komen tot doelgerichte regionale agenda’s voor een inclusieve samenleving en brede 

welvaart in de regio. Dit is ook een stevige ambitie voor de komende 40 jaar voor zowel de SER Overijssel 

als de provincie Overijssel. Door een constructieve dialoog en niet-vrijblijvende afspraken Kan Overijssel 

echt het verschil maken! 

 

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel 

Harry Webers, voorzitter SER Overijssel 
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7 Anders kijken, anders samenwerken 
 

 
 

Trendbureau Overijssel is een belangrijke partner voor de SER Overijssel. Annemarth Idenburg, directeur 

van het Trendbureau Overijssel, besteedt aandacht in haar presentatie aan de toekomstgeletterdheid in 

de samenwerking. Het artikel gerelateerd aan haar presentatie is toegevoegd aan deze syllabus. 
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8 Genuanceerd beeld van de welvaartsgroei 
 

 
 

Het onderwerp ‘brede welvaart’ staat op de agenda van de SER Overijssel. In 2021 ontving de SER 

Overijssel een adviesaanvraag van Gedeputeerde Staten over brede welvaart. Frank den Butter, 

hoogleraar staathuishoudkunde, is al jaren betrokken bij de ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Hij 

ziet de SER als hoeder van de brede welvaart. Het artikel gerelateerd aan zijn presentatie is opgenomen 

in deze syllabus.  
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De SER als hoeder van de brede welvaart 

Bijdrage bij het 40 jarig jubileum van SER Overijssel 

Frank den Butter 

Hoogleraar Staathuishoudkunde, Vrije Universiteit Amsterdam  

 

Het begrip ‘brede welvaart’ mag zich heden ten dage in een brede belangstelling verheugen. Zo kunnen 

volgens het parlementslid Hilde Palland en voorzitter van de SER Overijssel Harry Webers de 

Hanzewaarden richtinggevend zijn voor een brede welvaart na de crisis (Webers en Palland, 2021) . Dat 

is dan vanuit een Oost-Nederlands of misschien zelfs Overijssels perspectief. Maar ook landelijk staat, 

met verwijzing naar het Rijnlandse model, de brede welvaart als leidraad voor toekomstig 

overheidsbeleid volop in de belangstelling. Zo lanceerden Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco 

Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) begin februari 2021 de ‘Agenda NL 2030. Ondernemen voor brede 

welvaart. Naar een nieuw Rijnlandse samenspel’ (Thijssen en Vonhof, 2021). Daarnaast vragen vier 

regionale SER-voorzitters, waaronder die van Overijssel, vanuit een gezamenlijk initiatief, aan de 

landelijke SER om in zijn middellange termijnadvies beter op te komen voor wat de regio’s voor hun 

brede welvaart nodig hebben (SER Brabant et al., 2020). 

 

In deze bijdrage bespreek ik welke rol de SER kan vervullen om via de polderdiscussie en de 

beleidsadvisering bij te dragen aan meer brede welvaart. Daarbij zie ik de SER als ‘hoeder van de brede 

welvaart’, met een knipoog naar mijn werk in de jaren ’70 en ’80 in de vorige eeuw bij de Nederlandsche 

Bank (DNB). Deze werd vanwege haar taak om de waarde van de gulden te bewaken gezien als ‘hoedster 

van de gulden1. Historisch perspectief toont dat brede welvaart, ook binnen de SER, al lang deel uitmaakt 

van het economische gedachtegoed.  

 

BBP groei voldoet niet 

Kennelijk past de wens tot verbreding van het welvaartsbegrip in het verlangen naar een maatschappij 

waar in de periode na corona materiele welvaart ondergeschikt wordt gemaakt aan welzijn en een 

‘schone’ toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Toch is de zoektocht naar indicatoren die een 

omvattend beeld van de welvaart geven in ons land al veel langer gaande. Een kritiekpunt daarbij is dat 

reële BBP groei per hoofd van de bevolking, die lange tijd als de dominante welvaartsindicator heeft 

gegolden en dat nu ook nog vaak doet, te beperk is. BBP wordt volgens internationale richtlijnen als 

onderdeel van de Nationale Rekeningen berekend. Hier zijn inderdaad allerlei bedenkingen tegen te 

maken. Zo blijft in de berekening van BBP milieuschade (of meer specifiek: het gebruik van ongeprijsd 

milieu) buiten beeld. Milieueconomen zoals Roefie Hueting bepleiten dan ook sinds jaar en dag hier 

rekening mee te houden (zie bv. Hueting, 1974, 1992, Tinbergen en Hueting, 1991)  Bovendien levert 

de gebruikelijke manier van productiviteitsmeting met alleen arbeid en kapitaal als productiefactoren 

een overschatting van de feitelijke productiviteitsgroei op wanneer op milieukapitaal wordt ingeteerd. 

Milieugebruik dient expliciet als factor te worden meegenomen in de berekening van de totale 

factorproductiviteit  (zie bijvoorbeeld OECD, 2016).   

 

 

 

 
1 Ik heb dit even in het groene boekje moeten opzoeken: een Bank is vrouwelijk maar een Raad zoals de SER is 

mannelijk.  
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BBP groei en geluk 

Een reden dat reële BBP groei per hoofd veelal met welvaart wordt geassocieerd is omdat er goede 

correlatie is met verschillende welvaartsindicatoren, en zelfs tot een bepaalde hoogte ook met welzijn 

en geluk. Toch geldt hier de zogeheten Easterlin Paradox. Easterlin toonde dat volgens enquêtegegevens 

in de Verenigde Staten het geluksgevoel in de periode 1946-1970 niet toenam terwijl er in die tijd wel 

een ongekende economische groei was (zie voor een update van deze paradox Easterlin et al., 2010). 

Bovendien blijft welvaart in de neoliberale economische gedachtewereld vaak beperkt tot het niveau van 

de consumptie, of sterk daaraan gerelateerd, de koopkracht.  Het pleidooi voor een breder 

welvaartsbegrip is gericht op deze beperking. In Nederland is aan deze welvaartstheoretische 

beschouwing vooral de naam van Hennipman verbonden (zie ook het ESB dossier 4772S uit april 2019 

over ‘meting van brede welvaart’). Ook Arnold Heertje en Dik Wolfson hebben in ons land een belangrijke 

bijdrage aan dit gedachtegoed geleverd.  

 

Meer dan 150 jaar denken over brede welvaart 

Maar de welvaartsanalyse en daarmee ook beschouwingen over het begrip welvaart in ons land is al 

veel ouder (zie ook Boumans, 2019). Zo geeft Joke Mooij haar geschiedschrijving van wat tegenwoordig 

de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is, de titel ‘Denken over Welvaart’. Met het 

‘Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1849’ heeft De Bosch Kemper de basis gelegd 

voor het ontstaan van deze Vereniging. Daarmee is de KVS (wellicht) de oudste beroepsverenging van 

economen in de wereld. Met ingang van 1852 bevatte het Jaarboekje, naast statistische gegevens, ook 

korte beschouwingen om ‘het gebruik der Statistiek te leiden en dienstbaar te maken tot vermeerdering 

van de Volkswelvaart’ (Mooij, 1994, blz. 51-52). Dat kan als een eerste aanduiding worden opgevat voor 

het belang dat in de economische statistiek aan het meten van brede welvaart wordt gehecht. 

Opmerkelijk in dit verband is de Vergadering van de Vereniging van september 1871 over ‘sociale 

quaesties’ waar N.G. Pierson – later Minister van Financiën, Minister President en President van DNB – 

opmerkte het merkwaardig te vinden dat het lot van de ‘werkman’ in de laatste honderd jaar nauwelijks 

was verbeterd (Mooij, 1994, blz. 88). Enige gelijkenis met het huidige politieke debat over het 

achterblijven van het looninkomen en de vermeende groeiende ongelijkheid valt niet te ontkennen. 

Pierson stond als voorzitter van de Vereniging en Minister van Financiën in 1899 aan de basis van de 

oprichting van het CBS. Daarmee werd de taak van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) als 

uitvloeisel van de  Vereniging overgenomen (Mooij, 1994, blz. 104). Vermeld zij dat tot voor kort (2017) 

de CCS de belangrijkste adviesraad voor het CBS is geweest, waar de kwaliteit van de door het CBS 

verzamelde en bewerkte gegevens, en de strikte onafhankelijkheid en integriteit van het bureau werden 

geborgd.  

 

Tinbergen en Theil 

Dat welvaart meer is dan alleen reëel BBP per hoofd of economische groei wordt ook onderkend in de 

theorie van de economische politiek van Tinbergen: ‘On the Theory of Economic Policy’ uit 1952 en 

‘Economic Policy: Principles and Design’ uit 1956 (Tinbergen, 1952, 1956). In deze boeken onderscheidt 

Tinbergen meerdere doelstellingen van economische politiek, waarbij deze doelstellingen in brede zin 

bepalend zijn voor de welvaart. Hij laat zien dat wanneer er evenveel doelstellingen als instrumenten 

zijn, de gewenste doelstellingen altijd met een gepaste inzet van instrumenten kunnen worden bereikt. 

Later heeft Theil (1956, 1964) de theorie uitgebreid. Hij voegt de verschillende doelstellingen van het 

economisch beleid in een welvaartsfunctie samen. De gewichten in zo’n welvaartsfunctie representeren 

dan politieke voorkeuren in de weging van het belang van de verschillende doelstellingen: bijvoorbeeld 
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hoeveel economische groei is men bereid op te geven tegen meer inkomensgelijkheid.  In dat geval zijn 

er niet altijd evenveel instrumenten als doelstellingen nodig. En wanneer er verschillende alternatieve 

instrumenten zijn om de doelstellingen van economisch beleid te bereiken, kan vanuit de politieke 

voorkeur een keuze worden gemaakt met welke instrumenten men een zo groot mogelijke welvaart wil 

bereiken.  

 

Als uitwerking van deze theorie hebben Van Eijk en Sandee (1959) de daadwerkelijke optimale 

economische politiek voor ons land berekend met een welvaartsfunctie waarin de gewichten op basis 

van veronderstelde politieke voorkeuren waren ingevuld. Van den Boogaart en Barten (1959) hebben de 

berekening uitgevoerd voor een drietal welvaartsfuncties, waarin zij naar hun beste weten de voorkeuren 

van drie groepen SER-leden - kroonleden, werkgevers en werknemers - hebben ingevuld. Later heeft 

Merkies (1973) in zijn oratie deze exercitie nog eens overgedaan met gewichten die verkregen waren 

via een enquête bij een aantal politieke partijen uit die tijd.       

 

Doelstellingen SER 

De theorie van de economische politiek van Tinbergen is, te samen met de empirisch–modelmatige 

beleidsanalyse waar Tinbergen met zijn eerste model voor Nederland (Tinbergen, 1936) de aanzet toe 

heeft gegeven – en waar hij ook samen met Ragnar Frisch de eerste Nobelprijs voor de economie heeft 

gekregen - , bepalend geweest voor de institutionalisering van de beleidsvoorbereiding in ons land. 

Hierbij is er een strikt onderscheid tussen (i) onafhankelijke gegevensverzameling door het CBS; (ii) 

zoveel mogelijk wetenschappelijke consensus over de werking van de economie via de modellen en 

analyses van het CPB – waarvan Tinbergen de eerste directeur was -, en (iii) compromisvorming tussen 

de verschillende maatschappelijke en politieke belangen over de doelstellingen van het beleid bij de 

advisering door de SER. Dit schetst waarom het formuleren van de welvaartsdoelstellingen waar het 

beleid zich op dient te richten altijd een belangrijk aandachtspunt voor de SER is geweest.  

 

Aan het begin van deze eeuw heeft Ad Kolnaar (ongedateerd) een opsomming gegeven van de 

verschillende formuleringen van het palet doelstellingen waar de SER zich in de adviezen op richtte. In 

1951 formuleerde de raad 6 doelstellingen en in 1956 was dat teruggebracht tot 5 doelstellingen. 

Kortheidshalve ging het daarbij om (i) zo hoog mogelijke economische groei; (ii) volledige 

werkgelegenheid (lage werkloosheid); (iii) een redelijke inkomensverdeling; (iv) lage inflatie en (v) 

evenwicht op de betalingsbalans. Verwezenlijking van de beide laatste doelstellingen betrof in beginsel 

het handhaven van de waarde van de eigen valuta. Dit beleid was aan DNB (als hoedster van de gulden) 

uitbesteed en is vervolgens overgenomen door de ECB.  Daarbij is er na invoering van de euro geen 

eigen wisselkoersbeleid; het feit dat Nederland een flink overschot op de lopende rekening van de 

betalingsbalans heeft wordt kennelijk niet relevant geacht.  

 

Brede welvaart volgens de SER in 1996 

In het SER advies over het sociaal economisch beleid over de periode 1996-2000 blijven dan ook drie 

belangrijke sociaal-economische doelstellingen over, hier benoemd als a) een gestage en evenwichtige 

economische groei, (b) een bevordering van de arbeidsparticipatie, en (c) een redelijke 

inkomensverdeling (SER, 1996, blz. 32-34). In tweeërlei zin is dit SER advies opmerkelijk. In de eerste 

plaats komt nu een vierde doelstelling prominent in beeld, namelijk (d) een duurzame ontwikkeling 

waarbij een integratie van economische indicatoren met milieu-indicatoren dient plaats te vinden. In de 

tweede plaats spreekt de SER in dit advies expliciet over ‘een breed welvaartsbegrip’ Zo is de invulling 

die in 1996 aan deze doelstellingen wordt gegeven als een aanzet tot een daadwerkelijke 
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indicatoranalyse van de brede welvaart in ons land op te vatten. Deze expliciete aanduiding van het 

begrip ‘brede welvaart’ getuigt dat de SER zich hiervan als hoeder beschouwt.  

 

Commissie Brede Welvaart 

Om de welvaart in brede zin vervolgens beter in kaart te brengen heeft de Tweede Kamer onder 

voorzitterschap van Rik Grashoff de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip ingesteld. In april 2016 

heeft deze commissie haar bevindingen aangeboden (Tweede Kamer, 2016). Volgens deze commissie 

omvat brede welvaart meer dan alleen goederen en diensten die op de markt worden verhandeld. Het 

behelst ook allerlei andere zaken die voorzien in behoeftebevrediging van mensen, zoals onderwijs, 

gezondheid, milieu, de informele economie, ongelijkheid en innovatie. Bij het meten van brede welvaart 

is volgens de commissie niet alleen de welvaart «hier en nu» van belang, maar ook de toekomstige 

welvaart («later») en de impact van nationale welvaart op andere landen in de wereld («elders»). Om 

brede welvaart te meten wordt het kabinet geadviseerd het CBS te verzoeken jaarlijks een Monitor Brede 

Welvaart te publiceren. 

 

Indertijd heb ik in een hoorzitting voor de commissie in januari 2016, (met Roefi Hueting en Arnold 

Heertje als andere genodigden) wat argumenten aangevoerd die bij meting van een brede welvaart van 

belang zijn2. Zo heb ik bepleit dat bij een indicatoranalyse van de welvaart in brede zin onderscheid 

dient te worden gemaakt tussen de welvaart binnen de huidige generatie en de welvaart van 

toekomstige generatie(s). Vanuit dat laatste oogpunt is de intergenerationele welvaartsverdeling van 

belang (zie ook WRR, 1999). Dat speelt in het klimaat- en energiedebat, in het pensioendebat en in het 

onderwijsdebat. Dit sluit aan op de aandacht voor «later» in het eindrapport.  

 

Één welvaartsindicator?  

Een belangrijk punt is echter de vraag in hoeverre het mogelijk is om de verschillende indicatoren tot 

één omvattende welvaartsindicator samen te vatten. Dat is toch vaak de beleidsvraag: in één oogopslag 

zien of de welvaart is toe- of afgenomen.  Het probleem bij het samenvoegen van verschillende 

indicatoren tot één samenvattende (geaggregeerde) welvaartsindicator is dat hiervoor gewichten nodig 

zijn. Deze gewichten zijn - zoals in de welvaartsfunctie van Theil - echter afhankelijk van de politieke 

voorkeuren die per politieke stroming (partij) kunnen verschillen. De politiek moet dus deze keuzes zelf 

maken. Het is ongewenst dat wetenschappers impliciet vanuit een technocratische werkwijze zulke 

keuzes in een samengestelde welvaartsindicator verstoppen. Het alternatief is de dashboard benadering. 

Daarbij worden de verschillende indicatoren op overzichtelijke wijze naast elkaar gepresenteerd, zoals 

voor de bestuurder van een auto, of in de cockpit voor een piloot. Zo’n dashboard bestaat dan uit 

diverse metertjes en standen die gezamenlijk inzicht moeten geven in de brede welvaart. In het 

eindadvies van de commissie is voor deze dashboard benadering gekozen.  

 

Technocratische statistiek 

Toch is vaak geprobeerd zo’n technocratische invulling te geven aan het begrip brede welvaart. Een 

voorbeeld is de voor ongelijkheid gecorrigeerde groei zoals deze door de Europese Commissie (2014, 

blz. 61) is berekend en bepleit. De Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties is 

 
2 Omdat Arnold Merkies (SP) een van de leden van de commissie was heb ik verwezen naar de oratie van zijn vader 

die, zoals hiervoor vermeld, in 1973 een poging had gedaan om het brede welvaartsbegrip te benoemen en te 

berekenen. Helaas is die poging niet in het eindverslag van de commissie terecht gekomen.   
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waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een poging om de brede welvaart in één getal samen te 

vatten.  De HDI is ontwikkeld vanuit de gedachte dat niet economische groei, maar mensen en hun 

mogelijkheden centraal zouden moeten staan bij de ontwikkeling van landen. De HDI is een indicator 

die is samengesteld uit de dimensies levensverwachting (als uitdrukking van gezondheid), opleiding en 

bruto nationaal inkomen per hoofd. Een voordeel van de HDI is de internationale vergelijkbaarheid; zo 

is de index door de VN  in hun meest recente rapport voor 188 landen berekend. Maar ook hier is de 

index een gewogen gemiddelde van verschillende indicatoren waarbij de gewichten niet op politieke 

voorkeuren berusten. Een zelfde probleem geldt voor de door de Universiteit van Utrecht en Rabobank 

ontwikkelde indicator voor brede welvaart.  

 

Maat voor milieukwaliteit 

Bij de berekening van een omvattende maat voor duurzaamheid in de vorm van een indicator van 

milieukwaliteit doet zich een soortgelijk aggregatieprobleem voor. De gewichten bij het samenvoegen 

van verschillende deelindicatoren hangen af van het relatieve belang dat men bij milieukwaliteit aan het 

deelaspect hecht. Zo heb ik met Hans van der Eyden een milieu-index voor Nederland opgesteld met 

gewichten die zijn afgeleid uit een Europese enquête over het relatieve belang van verschillende 

milieuproblemen (Den Butter en Van der Eyden, 1998). Eerder had ik al geprobeerd milieu-indicatoren 

samen te voegen op basis van de zogeheten Amoebe benadering (Den Butter, 1992).  Hueting koos 

voor zijn berekening van de correctie van het nationaal inkomen (‘duurzaam nationaal inkomen’) een 

andere oplossing voor dit aggregatieprobleem. In zijn beleving kunnen er fysieke ondergrenzen gesteld 

worden aan de verschillende milieufuncties die nodig zijn voor milieubehoud. Het betekent dat vanuit 

het oogpunt van (brede) welvaart geen enkel welvaartsaspect opweegt tegen gebruik van die 

milieufuncties beneden de ondergrens. De op het nationaal inkomen uit te voeren correctie kan dan 

worden berekend door een modeluitkomst zonder restricties te vergelijken met een modeluitkomst waar 

de ondergrenzen als restricties gelden (zie Verbruggen et al., 2000). Maar ook aan deze berekening 

kleven problemen: zo moeten de restricties voor alle landen gelden en is er niet met de mogelijkheid 

van technologische compensatie gerekend.   

Bij het oordeel over de mate waarin technologische vernieuwingen bijdragen aan verbetering van de 

milieukwaliteit, is trouwens ook nog een afweging nodig tussen technologie die tot minder gebruik van 

niet-hernieuwbare grondstoffen leidt en technologie die op vermindering van afval en hergebruik gericht 

is (circulariteit) (Den Butter en Webers, 2018). Om in het kader van het klimaatbeleid een goede transitie 

te bevorderen is het zaak vol in te zetten zowel op technologie die het gebruik van niet-hernieuwbare 

grondstoffen beperkt, als op technologie en organisatie van de productie die gericht zijn op hergebruik 

van grondstoffen. Het een kan niet zonder het ander en beide vormen van technologische vernieuwing 

kunnen elkaar versterken.   

 

Dashboard van CBS 

Vanwege deze aggregatieproblematiek is een dashboard voor de brede welvaart waarbij de gewichten 

door gebruikers zelf op basis van eigen voorkeuren kunnen worden ingevuld een juiste keuze. Vanuit 

die optiek stelt het CBS – gehoor gevend aan de wens van de parlementaire commissie- jaarlijks de 

Monitor Brede Welvaart samen waarin wordt aangegeven hoe de huidige brede welvaart zich in 

Nederland ontwikkelt. Dit wordt getoond aan de hand van acht thema’s, te weten (i) welzijn, (ii) materiële 

welvaart, (iii) gezondheid, (iv) arbeid en vrije tijd, (v) wonen, (vi) samenleving, (vii) veiligheid en (viii) 

milieu. Met kleuren groen, grijs en rood wordt aangegeven hoe Nederland het t.o.v. het EU gemiddelde 

doet, en ook of een specifieke welvaartsindicator zich in de goede (meer welvaart) of verkeerde (minder 

welvaart) richting begeeft. 



 

Syllabus jubileumbijeenkomst SER Overijssel/ werkbezoek SER’en/ Deventer/ 8 oktober 2021 

   45 

 

Regeerakkoord op basis van dashboardindicatoren  

Deze dashboard benadering van een brede welvaart zou ook kunnen ingezet bij het opstellen van een 

regeerakkoord op basis van politieke doelstellingen. Zo kunnen alle partijen aangeven welke 

streefwaarden voor de belangrijkste indicatoren uit het dashboard zij voor de komende regeerperiode 

willen nastreven. Dat geeft dan zicht op de politieke voorkeuren voor de verschillende welvaartsaspecten 

zodat op deze basis de welvaartsfuncties voor deze partijen zouden kunnen worden bepaald. Daarbij 

gaat het om politieke partijvoorkeuren die overigens ook al in de doorrekening van CPB (2021) en PBL 

van de verkiezingsprogramma’s naar voren komen.  Een regeerakkoord zou dan een compromis met 

streefwaarden zijn. Welke beleidsmaatregelen voor die streefwaarden nodig zijn kan tijdens de 

kabinetsperiode worden besloten. Tevens kan dan worden bezien in hoeverre de streefwaarden voor de 

doelstellingen moeten worden bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege onvoorziene omstandigheden. In feite 

gaat het daarbij om een goede splitsing van de ‘wat-vraag’ en de ‘hoe-vraag’, zoals die in het WRR-

rapport’ Borgen van Publiek Belang’ zijn onderscheiden (WRR, 2000). Het regeerakkoord op hoofdlijnen 

geeft politieke invulling aan de ‘wat-vraag’. De regering zelf kan dan, met hulp van technocraten en 

gebaseerd op wetenschappelijke kennis, proberen tijdens de regeerperiode een zo efficiënt mogelijke 

oplossing voor de ‘hoe-vraag’ te vinden. 

 

Scheiding politiek en wetenschap 

Zo’n regeerakkoord op basis van streefwaarden uit het dashboard betekent een duidelijke scheiding van 

politieke voorkeuren en een technocratische, of zo men wil wetenschappelijke invulling van de manier 

waarop de politieke voorkeuren kunnen worden verwezenlijkt. Toegegeven zij dat zo’n strikte scheiding 

in de praktijk moeilijk is: wetenschappers hebben zo hun impliciete voorkeuren en politici willen ook 

graag wat over de vorm en inhoud van de beleidsmaatregelen te zeggen hebben. Dat neemt niet weg 

dat zo’n scheiding duidelijkheid verschaft over de rolverdeling tussen politiek en wetenschap. Dat is wat 

het dashboard voor de brede welvaart beoogt.  

 

De discussie over de vraag of economen uitsluitend dienstbaar moeten zijn aan de politieke afweging 

tussen doelstellingen of zelf doelstellingen moeten vaststellen, is oud. Het raakt aan een verschil in 

benaderingswijze tussen de eerste twee Nobelprijswinnaars in de economie, Frisch en Tinbergen (zie 

ook Dekker, 2020). Frisch was voorstander van een planmatige aanpak bij de besturing van de economie. 

Deze planning moest plaatsvinden met behulp van beslissingsmodellen waarin de doelen van het 

economisch beleid zo goed mogelijk worden bereikt via besliskundige programmeringstechnieken. 

Tinbergen koos een meer positieve benadering waarbij via een goede keuze van instrumenten politieke 

doelstellingen worden verwezenlijkt. Dit verschil in benadering speelde in de begintijd van het CPB 

tussen Tinbergen en Van Cleeff. Laatstgenoemde bepleitte een aanpak in lijn met de 

bedrijfsplanningsmethodiek van Frisch (zie Van den Bogaard, 1999). Uiteindelijk werd de door Tinbergen 

voorgestelde scheiding van verantwoordelijkheden tussen beleidsmakers en beleidsanalisten de leidende 

filosofie. Toch is dit idee van het plannen van de economie zoals het plannen van een bedrijf nog steeds 

aanwezig in de naam van het Centraal PlanBureau. Daarom noemt het CPB zichzelf in het Engels graag: 

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, om niet als een echt ‘planbureau’ te worden 

beschouwd. Bovendien stelt het CPB in de Nederlandse beleidscontext zich vooral als ‘rekenmeester’ op: 

het is aan de politiek om te bepalen welke beleidsmaatregelen het CPB doorrekent.  
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Normatief versus positief 

Tegen deze achtergrond van normatief versus positief heeft de Pauselijke Academie van Wetenschappen 

in 1963 in het Vaticaan een conferentie georganiseerd waar de vraag centraal stond of de 

econometrische analyse – en dus ook het opstellen van ramingen – politiek neutraal moet zijn (zie 

Dupont-Kieffer, 2017). Er waren twee belangrijke bijdragen, namelijk van Richard Stone over 

econometrische modellen, en van Ragnar Frisch over de rol van econometrie bij het ontwerp en de 

uitvoering van economisch beleid. De cruciale vraag was hoe de positieve aspecten van het modelleren 

van de economie – nodig om te begrijpen hoe de economie werkt en welke mechanismen een rol 

spelen – kunnen worden gecombineerd met normatieve aspecten. Als gedeelde opvatting kwam naar 

voren dat het modelleren van economische fenomenen en de daarop berustende ramingen niet los van 

de sociale en politieke context kan plaatsvinden, vooral wanneer het gaat op politieke 

beleidsvraagstukken. 

 

Welvaart, complexiteit en besmetting 

Dit jubileum van de SER Overijssel komt in een bijzondere tijd. De corona pandemie van de afgelopen 

jaren heeft een grote invloed op ons leven gehad, en daarmee ook op de economie. Het laat zich 

aanzien dat de maatregelen om via brede overheidssteun de gevolgen van de vraagrantsoenering 

vanwege contactbeperkingen (‘lockdown’) voor bedrijven en de arbeidsmarkt te mitigeren, succesvol zijn 

geweest. In die zin dat het verlies aan banen en het aantal faillissementen beperkt is gebleven. Dat 

neemt niet weg dat door alle beperkende maatregelen, en onderbreking van het handels- en reisverkeer, 

de groei van de economie tijdelijk behoorlijk is afgeremd. Dat geldt met name voor landen die sterk 

van toerisme afhankelijk zijn, en ook voor landen waar compensatie voor de negatieve gevolgen van de 

vraagrantsoenering minder effectief zijn geweest dan in ons land.  

 

Het betekent niet dat zonder meer een terugkeer naar het ‘oude normaal’ mogelijk of zelfs wenselijk is. 

Een belangrijke oorzaak dat een nieuw besmettelijk virus tot een pandemie heeft kunnen uitgroeien is 

dat de samenleving in de wereld, en daarmee ook de economische relaties tussen landen en bedrijven 

steeds complexer is geworden. Het gevolg is dat er veel meer kanalen dan voorheen zijn die kunnen 

bijdragen aan besmetting. Met besmetting wordt hier in economische zin bedoeld dat een bepaalde 

schok ergens in de wereld gevolgen elders in de wereld heeft (Forbes, 2012, zie ook Dornbusch et al., 

2000 en Gai et al., 2011 ). Wanneer het een positieve schok is werkt dit besmettingsmechanisme in 

gunstige zin uit. Zo profiteren ook wij ervan wanneer de welvaart in een van onze handelspartners 

toeneemt en dit onze handelspositie bevordert. Hoe groter en meer verweven de handelsrelaties zijn, 

des te groter zijn de positieve effecten van besmetting. Maar deze internationale verstrengeling van 

relaties betekent ook dat een negatieve schok in een bepaald land, of bedrijfstak, via zo’n besmetting 

op uitgebreide schaal negatieve consequenties heeft. Dit is de vorm van besmetting die, in letterlijke 

zin, de pandemie teweeg heeft gebracht na de uitbraak van het virus in China.  

 

Besmetting in de kredietcrisis 

Overigens is de vorige economische crisis, de krediet- en schuldencrisis, het gevolg van een soortgelijk 

besmettingsmechanisme vanwege complexe internationale samenhangen geweest. Hier ging het om 

een negatieve schok binnen de economie: plotseling wantrouwen in de Verenigde Staten dat 

hypotheekschulden niet zouden kunnen worden opgebracht, leidde ertoe dat de gecompliceerde en 

verstrengelde interbancaire relaties verstoord werden (Den Butter, 2011). Door de complexiteit ontstond 

onzekerheid over verborgen risico’s (zie bijvoorbeeld Caballero en Simsek, 2013). Bovendien werden veel 

financiële instellingen ‘too interconnected to fail’ – ofwel: systeemrelevant –, waarbij ze de risico’s op de 
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maatschappij konden afwentelen. De overheid kon niet anders dan zulke financiële instellingen, wanneer 

deze in moeilijkheden raakten, redden omdat anders de economische gevolgen van de besmetting nog 

veel groter zouden worden. 

 

Toekomst zonder kwalijke besmetting 

Deze samenhang tussen besmetting en verstrengeling van maatschappelijke en economische relaties 

laat zien waarom een terugkeer naar het ‘oude normaal’ niet in de rede ligt. In de post corona economie 

dient besmetting vanuit twee gezichtspunten te worden vermeden. In de eerste plaats in letterlijke zin, 

waarbij de coronabesmetting wordt ingedamd door het aantal besmetbaren en besmettelijken te 

beperken. Immuniteit door vaccinaties en van degenen die de ziekte al hebben doorgemaakt, draagt 

daartoe bij. Maar ook de wereldwijde verknoping van economische relaties die tot veel reisverkeer en 

(internationale) ontmoetingen leiden, zal voor een belangrijk deel moeten worden ontrafeld. In ieder 

geval is er permanente zorg en alertheid nodig dat de virusbesmetting zich niet op deze manier kan 

uitbreiden.  

 

Maar de beleidsopgave om de economische besmettingskanalen te beperken is ingewikkelder. In feite 

is hier sprake van een asymmetrie. Immers besmetting in geval van positieve schokken is niet erg maar 

juist voordelig voor de welvaart. Vanuit het perspectief van de economische theorie van de collectieve 

sector (‘public economics’) gaat het hier om externe effecten. De negatieve externe effecten die 

complexiteit via besmettingskanalen te weeg brengt dienen te worden vermeden (‘geinternaliseerd’), 

terwijl de positieve effecten moeten worden bevorderd.  Het betekent als het ware een inbouw van 

dammen in de besmettingskanalen die negatieve effecten tegenhouden maar positieve effecten 

doorlaten. 

 

SER en brede welvaart 

Dat jubileum biedt gelegenheid voor een beschouwing over de vraag welke rol de SER in de toekomst 

in het sociaal economisch beleid in de provincie en - breder- in Nederland kan vervullen. Genoemd is 

al het bereiken van een compromis over streefwaarden in de afweging van de verschillende 

doelstellingen tussen de belanghebbenden. De rol van de SER daarbij is dat deze de samenspraak 

organiseert tussen verschillende belanghebbenden in het sociaal economische krachtenveld.  Oogmerk 

is door de belangrijkste belanghebbenden te laten meedenken bij de formulering van beleidsvoorstellen, 

en in die beleidsvoorstellen rekening te houden met de verschillende belangen, draagvlak te creëren 

voor de uitvoering van de beleidsvoorstellen. Dat vraagt inbreng van deskundigen, die dienen te rekenen 

met externe effecten waardoor maatregelen ongunstig kunnen uitpakken voor degenen die geen stem 

in de beraadslagingen hebben. Het draagvlak voor beleidsmaatregelen is het grootst wanneer deze de 

welvaart in brede zin voor alle betrokkenen verhogen. Maar ook heeft de inbreng van belanghebbenden 

en deskundigen in de SER het voordeel dat er informatie-uitwisseling tot stand komt. Hierdoor leert 

men elkaars standpunten beter begrijpen en wordt het wederzijds vertrouwen vergroot. Bovendien kan 

het aanleiding zijn voor nieuw vormen van samenwerking die op hun beurt weer bijdragen aan de brede 

welvaart. Daarbij is ook het pleidooi van de voorzitters van de regionale SER’s relevant, namelijk om 

brede welvaart in de regio’s beter te laten meewegen in de landelijke SER adviezen. Zo kan daarbij 

informatie benut worden die regionale SER’s aanleveren. Dit valt de vergelijken met de rol die De 

Nederlandsche Bank heeft toebedeeld aan de agentschappen toen deze niet langer nodig waren als 

opslag voor bankbiljetten in geval dat een deel van het land vanwege benutting van de waterlinie onder 

water zou komen te staan. Deze beschrijving van de SER als hoeder van de brede welvaart geeft aan 
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hoe deze manier van organisatie van het sociaaleconomisch beleid in ons land dienstbaar is aan de 

samenleving en de welvaartsbevordering. Ter illustratie toont de afbeelding een foto die ik bijna 40 jaar 

geleden in Nepal heb genomen. De SER staat voor service en de figuur op de foto probeert goed de 

balans te houden tussen zijn verschillende lasten – zeg belangen. 

 

En Overijssel? 

In deze onzekere tijden heeft het Trendbureau Overijssel (2021) een aantal uitdagingen geschetst 

waarvoor de provincie zich gesteld ziet na de corona pandemie. Een belangrijk aandachtspunt voor de 

SER Overijssel zal daarbij de ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt zijn. Uit een overzicht van groei 

en krimp van werkgelegenheid in bedrijfstakken valt op dat in de afgelopen jaren (voor corona), naast 

de zorg, veel van de bedrijfstakken met veel werkgelegenheid en een flinke banengroei, direct of indirect, 

aan de handel gerelateerd zijn.  In de globaliserende en op handel gerichte economie zijn steeds meer 

banen gericht op het organiseren van de productie en op het verbinden van schakels in de keten (WRR, 

2003). Er zijn steeds meer zogeheten transactiebanen (zie bijvoorbeeld Berghuis, 2014). Bovendien 

krijgen banen steeds meer een niet-routinematig karakter en is samenwerking minder plaatsgebonden. 

Dit alles heeft invloed op het type banen en de daarvoor benodigde competenties. 

 

Afbeelding: Kathmandu 1984 

 

Het valt te verwachten dat de coronacrisis tot een herinrichting van internationale productieketens en 

handelsstromen zal leiden. De crisis heeft ons geleerd dat de wereldeconomie, zoals eerder aangeduid, 

al te zeer verstrengeld en complex geworden is waardoor op wereldwijde schaal besmetting kon 

ontstaan. In de nieuwe economie na corona zal minder worden gereisd en zullen landen in hun 

voorziening van producten en onderdelen daarvan, minder afhankelijk van elkaar zijn. Deze tendens zal 

leiden tot wat wel als deglobalisering wordt aangeduid. Toch blijft het benutten van elkaars specialisaties 

en de daaruit voortvloeiende handel een belangrijke bron van welvaartsverbetering. Deze trend zal zich 

ook in de toekomst voortzetten. Voor Overijssel – en meer in het algemeen voor Oost-Nederland  – kan 

dit betekenen dat handel en samenwerking in productieketens zich meer en meer via het Rijnlandse 

model op het nabije achterland dient te gaan richten. Bovendien kan de sleutelpositie die Nederland 

heeft tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model hier ten volle worden benut.  

 

Maar zoals altijd in een dynamische arbeidsmarkt zullen er oude, niet-productieve banen verdwijnen en 

nieuwe productieve banen bijkomen. Een belangrijke tendens is dat na corona - mede vanwege het 
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internationale klimaatafspraken - minder zakelijk en toeristisch reisverkeer zal gaan plaatsvinden.  De 

detailhandel en horeca zullen zich meer op thuisbezorging moeten richten en online aankopen zullen, 

nog sterker dan in het verleden, toenemen ten koste van de winkelverkoop. Toerisme in eigen land kan 

deels als vervanging dienen van de verre vliegvakanties. Dit alles biedt overigens wel weer nieuwe 

mogelijkheden voor Overijssel. Daarnaast is tijdens de coronacrisis veel kennis en ervaring opgedaan 

met het op afstand werken. Dat draagt bij aan baanbehoud. Maar het betekent ook dat reisafstand naar 

het werk minder belangrijk wordt en dat degenen die in het Westen een baan hebben, eerder geneigd 

zullen zijn in de aantrekkelijke natuur van Oost Nederland te komen wonen. Kortom, er doemen 

voldoende ontwikkelingen aan de horizon op om de toekomst van Overijssel in termen van brede 

welvaart in de post-corona periode met vertrouwen tegemoet te zien.  
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9 De jeugd heeft de toekomst… in Overijssel 
 

 
 

Tijdens de interactieve lunch vertelt Marcel Fortuin over de Gasfabriek (de locatie van de bijeenkomst) 

en verschillende innovatieve initiatieven met jongeren in Overijssel. 
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10 Brede welvaart en sociale innovatie 
 

 
 

Tuur Elzinga, voorzitter FNV, vertelt bij het over de brede welvaart en sociale innovatie zoals deze 

onderwerpen op de agenda van de vakbonden staan. 
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11 Praktische invulling Klimaatakkoord 
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12 Actieve themasessies 
Na de thematische wandellunch zijn de deelnemers verdeeld in drie groepen met elkaar in gesprek 

gegaan in drie actieve themasessies waarin veel inzichten met elkaar zijn gedeeld: 

• De jeugd heeft de toekomst (o.l.v. Alwin Snel, lid SER Jongerenplatform); 

• Praktische invulling Klimaatakkoord (o.l.v. Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland); 

• Brede welvaart en sociale innovatie (o.l.v. Harry Webers, voorzitter SER Overijssel). 
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13 Afsluiting  
 

 
 

 

 

De bijeenkomst is afgesloten met een terugblik op de dag door Harry Webers en Jos de Groen (SER 

Nederland), een gedicht een een lied door de stadsdichter van Deventer, Robin Bleeker, en een feestelijke 

borrel. Het gedicht van Robin Bleeker is in deze syllabus opgenomen. 
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EEN GOEDE RAAD 

Wat moet de provincie toch als zich weer eens een welhaast onoplosbaar probleem openbaart, 

een heikele kwestie, een duivels dilemma, een punt van sociaaleconomische aard? 

Dan kun je wel soebatten, jijbakken, twisten, maar dat had toch zelden effect tot dusver. 

Je kunt je dan beter op kenners beroepen, en dan kom je uit bij de SER. 

 

Als iets expertise vereist, het daarzonder niet gaat, 

dan vraag je de SER om sociaaleconomische raad. 

 

De SER Overijssel: een club die tien raadsleden, twee adviseurs en een voorzitter telt: 

heer Webers, een uiterst bekwaam functionaris, wat uiteraard ook voor de anderen geldt. 

Zij geven adviezen, doorwrocht en doortimmerd en deugdelijk, weloverwogen, precies, 

dat is absoluut te waarderen, maar wie voorziet ooit nou de SER van advies? 

 

Wie adviseert ú eens, al was het dan maar voor de gein - 

Daar was ik al bang voor, laat ik dan zo vriendelijk zijn. 

 

Al zijn het hoofdzakelijk zaken waaraan ik toch eigenlijk liever mijn vingers niet schroei, 

ik ben al begonnen; ik las uw drie oogmerken, één daarvan is economische groei, 

u zorgt dat door alle - of door zoveel mogelijk - mensen sociaal wordt geparticipeerd 

en dat hier de inkomens eerlijk verdeeld worden, nou, dat klinkt niet zo verkeerd. 

 

Een lijstje dat, als je de punten zo leest, veel belooft, 

maar ergens ook niet, want één ding ziet u over het hoofd. 

 

Het streven is steeds economische groei en dat maakt me toch soms wel een klein beetje bang. 

Het is niet geheel onbelangrijk natuurlijk, oké, maar toch ook niet het grootste belang? 

Hoe harder we werken, hoe rijker we worden, maar daar houdt het ook wel zo’n beetje mee op; 

hoe rijker we worden, hoe rijker we worden, steeds is er een hogere top. 

 

De pakjesbezorger die zich haast een hartinfarct rent, 

waarom toch, waarom moet toch alles altijd efficiënt? 

 

De zorgmedewerkers zijn met hun patiënten weleens tot een praatje geneigd, maar geen tijd! 

Kortom, wat ik wil, wat ik heel graag zou zien is een beetje meer ruimte voor menselijkheid. 

Dit moet het maar wezen, dit was mijn advies, net als u het ook af en toe doet: ongevraagd. 

Misschien dus dat bij economische voorspoed de werkdruk kan worden verlaagd. 

 

Wellicht overweegt u hier echt eens mee bezig te gaan, 

zou leuk zijn, maar - laatste raad - doe het vooral rustig aan. 
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