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Betrokkenheid bij de werkzaamheden van de Sociaal-Economische Raad 19792004
A. Functies die in de Sociaal-Economische Raad zijn uitgeoefend in de
periode 1979-2004
A.1 In de Raad zelf
•

plaatsvervangend kroonlid (1-4-1990 tot 1-4-2004).

A.2 In commissies en werkgroepen van de Raad
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lid van de Commissie Onderwijszaken (1979-1996).
lid van de Werkgroep Relatie Onderwijs-Arbeidsmarkt (1979-1980).
voorzitter van de Werkgroep Voortgezet basisonderwijs (1982).
voorzitter van de Werkgroep Tweede Fase Vervolgonderwijs (1982-1983).
voorzitter van de Gemengde Werkgroep van het Ministerie van O en W en de
SER inzake de Advies- en Overleg-structuur op het terrein van O en W (19831984).
voorzitter van de Werkgroep Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (1984-1985).
voorzitter van de werkgroep Landbouwonderwijs (1985).
voorzitter van de Werkgroep Basisvorming (1987-1989).
lid van de Werkgroep Demografie (1987).
voorzitter van de Werkgroep "Sectorvorming en vernieuwing middelbaar
beroepsonderwijs" (1987).
lid van de werkgroep Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) (19881989).
voorzitter van de Werkgroep Onderwijsrendement (1989-1990).
lid van de Commissie Wet arbeid buitenlandse werknemers (1991-1992).
lid van de werkgroep Onderwijsretributies (1993).
voorzitter van de Migratiecommissie (1991-1996).
lid van de Commissie Stroomlijning Gesubsidieerde Arbeid (1996).
lid (vanaf 1996) en voorzitter (vanaf 1999) van de Commissie
Arbeidsmarktvraagstukken (1996 tot 1-4-2004).
lid van de Bestuurskamer (1996 tot 1-4-2004).
voorzitter Werkgroep representativiteitscriteria bedrijfslichamen van de
Bestuurskamer (2000).
lid van de Commissie Arbeidsomstandigheden (1996 tot 1-4-2004).
lid van de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen (1997).
voorzitter van de Werkgroep Onderwijs en Emancipatie (1997).
lid van de Werkgroep Werk en Informatiemaatschappij (1997).
voorzitter van de Commissie Investeren in Verkeersveiligheid (1999).
lid van de Werkgroep Arbeidsdeelname Ouderen (1999).
voorzitter van de werkgroep Consumenteneducatie en -voorlichting (2000).
lid van de Commissie Grotestedenbeleid (2001-2002).
voorzitter van de Werkgroep Toekomstig Arbeidsmarktbeleid (2001-2002).
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B. Betrokkenheid bij adviezen van de SER
(NB: in onderstaand overzicht worden uitsluitend de adviezen vermeld waarbij
ik als voorzitter of lid van een commissie of werkgroep betrokken was)
B.1 Adviezen op sociaal-economisch terrein
-

Open Universiteit (1980)
Medezeggenschap in het onderwijs (1980)
Stages in het onderwijs (1981)
Nota 'Minder leerlingen en toch...' (1981)
De overlegstructuur inzake het onderwijsbeleid en de plaats van de SociaalEconomische Raad (1982)
Advies voortgezet basisonderwijs (1982)
Onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen (1983)
De tweede fase vervolgonderwijs (1983)
Beginselennota volwasseneneducatie (1983)
Wettelijk kader volwasseneneducatie (initiatiefvoorstel-Van Kemenade) (1984)
Rijksregeling basiseducatie volwassenen (1984)
Opleidingen kort middelbaar beroepsonderwijs (1985)
Overlegstructuur in het voortgezet onderwijs (1985)
Beroepseducatie voor volwassenen (1985)
Nota investeren in mensen (1985)
Wijziging Kaderwet volwasseneneducatie (1986)
Planning voortgezet onderwijs (1986)
Basisvorming voortgezet onderwijs (1987)
Contractactiviteiten in het onderwijs (1987)
Informatie werkgelegenheidsstructuur (1987)
Sectorvorming en vernieuwing mbo (1987)
Sociaal-economische aspecten van demografische ontwikkelingen (1987)
Voorbereidend beroepsonderwijs (1988)
Vouchersysteem Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (1988)
Sociaal-economisch beleid op middellange termijn 1988-1992 (1988)
Cursorisch beroepsonderwijs (1988)
Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (1989)
Rendement van het onderwijs (1990)
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1992 (1991)
Profiel tweede fase voortgezet onderwijs (1991)
Remigratie (1991)
Wijziging Wet arbeid buitenlandse werknemers (1992)
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994 (1993)
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-

De betrokkenheid van sociale partners bij het beroepsonderwijs (1993)
De discussienota ‘Blijven leren’ (1993)
Kernpuntennota Wet educatie en beroepsonderwijs (1993)
Onderwijsretributies en overheidstegemoetkomingen(1993)
Open hoger-onderwijsruimte (1995)
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 (1995)
Stroomlijning gesubsidieerde arbeid (1996)
Sociaal-economisch beleid 1996-2000 (1996)
Economische dynamiek en sociale uitsluiting (1997)
Heroriëntatie arbobeleid en Arbowet (1997)
Ontwerp-Arbobeleidsregels (1997)
Preventie Organisch Psychosyndroom (1997)
Tweedelijnsinfrastructuur arbeidsomstandigheden (1997)
Handmatig tillen (1997)
Onderwijsemancipatiebeleid (1997)
ICT en Arbeid (1997)
Versterking secundair beroepsonderwijs (1997)
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 (1998)
ICT en onderwijs (1998)
Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid (1998)
Sociaal-economisch beleid 1998-2002 (1998)
Herziening SZW-Keuringsregimes arbeidsmiddelen (1998)
Wijziging/aanvulling werkprogramma MAC-waarden (1998)
Consequenties ontbreken van gezondheidskundige onderbouwing voor de
grenswaarden (1998)
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 (1999)
Flexibiliteit in leerwegen (1999)
Bevordering arbeidsdeelname ouderen (1999)
Investeren in verkeersveiligheid (1999)
Voorstel tot wijziging Arbobesluit i.v.m. de afstemming van het Arbo- en
Bouwbesluit (2000)
Kansen geven, kansen nemen: bevordering arbeidsdeelname etnische
minderheden (2000)
Meerjarennota emancipatiebeleid (2000)
Consumenteneducatie (rapport) (2000)
Koers BVE (2001)
Steden op koers (2002)
Sociaal-economisch beleid 2002-2006 (2002)
Het nieuwe leren (over een leven lang leren voor werkenden) (2002)
Normering piekblootstelling organische oplosmiddelen (2002)
Koersen op vernieuwing; over macro-doelmatigheid, innovatiebeleid en
beroepspraktijkvorming in het (middelbaar) beroepsonderwijs (2002)
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-

Kennis maken, kennis delen; naar een innovatiestrategie voor het hoger
onderwijs en onderzoek (2003)
Inburgeren met Beleid; advies over duale trajecten taalverwerving en
arbeid(stoeleiding) (2003)
Arbodienstverlening; een advies over de verplichte ondersteuning van
werkgevers bij hun arbo- en verzuimbeleid (2004)
De arboregelgeving inzake ernstige beroepsrisico’s van zelfstandigen zonder
personeel (2004)

B.2

Adviezen op het terrein van de Bestuurskamer

-

Toekomst van het PBO-stelsel (1997)
Hergroepering binnen het PBO-stelsel (1997)
Opheffing van het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen,
Groenten en Fruit (1998)
Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie (1998)
Opheffing van het Landbouwschap (1999)
Opheffing van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiprodukten
en de Eiproduktenindustrie (1999)
Herstructurering productwetgeving (2000)
Instelling van een Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en tot
opheffing van het Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in
Aardappelen, het Bedrijfschap voor de Groothandel in
Bloemkwekerijprodukten, het Bedrijfschap voor de Groothandel en de
Tussenpersonen in Groenten en Fruit en het Bedrijfschap voor de Handel in
Tuinbouwzaden (2000)
Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (2000)
Communautaire verplichtingen van decentrale overheden (2000)
Het conceptvoorstel van Wet toezicht Europese subsidies (2000)
Opheffing van het Bedrijfschap Pluimveehandel en –industrie (2000)
Instelling van een Productschap Dranken en tot opheffing van het Bedrijfschap
voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken, het Bedrijfschap
Frisdranken en Waters, het Produktschap voor Bier en het Produktschap voor
Gedistilleerde Dranken (2000)
Opheffing van het Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie
(2000)
Opheffing van het Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf – deel I (2000)
Voorontwerp extern klachtrecht in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet
elektronisch bestuurlijk verkeer (2001)
Instelling Productschap Dranken (aanvullend advies) (2001)

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Instelling van een Hoofdbedrijfschap Afbouw en tot opheffing van het
Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap
Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/ Vloerenbedrijf (2001)
Opheffing van het Bedrijfschap voor het Brood- en Banketbakkersbedrijf
(2001)
Instelling van een bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt
(2002)
Instelling van een bedrijfschap voor het hotel-, het pension, het restaurant-, het
café, het cafetaria-, het lunchroom- en het cateringbedrijf (2002)
Opheffing van het Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden (2002)
Instelling van een productschap op het gebied van de bereiding van, be- en
verwerking van en de handel in vetten en oliën (2002)
Instelling van een hoofdbedrijfschap voor de detailhandel en voor andere
bedrijven, voorzover in de uitoefening daarvan waren in een winkel aan
particulieren plegen te worden verkocht (2002)
Instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de
visserij, de be- en verwerking van en de handel in vis (2002)
Instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de
melkwinning en de be- en verwerking van en de handel in melk en daaruit
verkregen producten (2002)
Instelling van een hoofdbedrijfschap voor ambachtsbedrijven (2002)
Voorontwerp Wet beroep bij niet tijdig beslissen (2002)
Instelling van een Bedrijfschap Watersportindustrie (2003)
Instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de teelt,
van de be- en verwerking van en de handel in fruit, groenten en siergewassen
(2003)
Instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de
pluimveehouderij, konijnenhouderij en edelpelsdierenhouderij, de be- en
verwerking van en de handel in pluimvee, pluimveevlees,
pluimveevleesproducten, eieren, eiproducten, wild en tamme konijnen, alsmede
bont (2003)
Instelling van een productschap op het gebied van de veehouderij, de be- en
verwerking van en de handel in vee en vlees en tot opheffing van het
Bedrijfschap voor de Handel in Vee (2003)
Instelling van een hoofdproductschap alsmede van productschappen voor
ondernemingen op het gebied van de teelt van, de be- en verwerking van en de
handel in akkerbouwproducten (2003)

Rotterdam, 26 januari 2004
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