september 2018
SER-TRAJECTEN
Recent afgesloten, lopende en binnenkort te verwachten trajecten, geordend naar de
7 thema's van het Meerjarenperspectief
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Versterken structureel groeivermogen;
Advies Regionaal samenwerken. Leren van praktijken (2017) (over de bijdrage van
regionale infrastructuren rondom de driekhoek economie – onderwijs –
arbeidsmarkt aan de versterking van de economische kracht van stad en regio). Dit
is een vervolg op het advies ‘SER-agenda voor de stad’ (augustus 2015).
Consumentengeschillen sneller en eenvoudiger oplossen (juni 2017)
Advies Werken aan een circulaire economie (juni 2016)

Dynamiek arbeidsmarkt
Verkenning Integratie door werk (in voorbereiding)
Advies Diversiteit aan de top (in voorbereiding)
Verkenning Ontplooiingskansen jongeren (in voorbereiding)
Verkenning Sociale dialoog met en consultatie van sociale partners in de publieke
sector (n.a.v. Normalisatie ambtenarenpositie) (in voorbereiding)
Signalering Vluchtelingen en werk, een nieuwe tussenbalans (mei 2018)
Andere activiteiten met oog op sociaal-economische integratie vluchtelingen, met
name website www.Werkwijzervluchtelingen.nl (online vanaf mei 2016);
Verkenning De vele kanten van banen combineren (maart 2018)
Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve
sector (april 2017)
Advies Mens en Technologie, samen aan het werk (Robotisering) (oktober 2016)
Advies Werken met een chronische ziekte (maart 2016)

Kenniseconomie en leren in toekomst
Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen (doorlopende activiteit naar aanleiding van
‘opdrachtbrief’ minister van OCW)
Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs: voorstellen voor een sterk en innovatief
beroepsonderwijs (november 2017)
Advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan : een advies over post-initieel
leren (maart 2017)
Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs: voorstellen ter versterking van de
beroepsbegeleidende leerweg (oktober 2016)

Combinatie werken en leven in toekomst
Advies Optimalisering verlof na geboorte kind (februari 2018)
Advies Een werkende combinatie, over combineren van werken, leren en zorgen in
de toekomst (oktober 2016)
Vervolgtraject Advies ‘Werken en leven in de toekomst’ (oa internationale
conferentie, rond het thema ‘markt voor persoonlijke dienstverlening’ 13 april 2017)
Advies Kindvoorzieningen ‘Gelijk goed van start’ (januari 2016)
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Vernieuwing sociaal stelsel
Advies Betaalbaarheid zorg (in voorbereiding)
Advies Sociale ondernemingen en re-integratie (in voorbereiding)
Advies De gevolgen van ontwikkelen in arbeidsrelaties voor gezond en veilig werken
(in voorbereiding)
Advies Opgroeien zonder armoede (over terugdringen armoede onder kinderen)
(maart 2017)
Advies Toekomst pensioenstelsel (februari 2015) en daarop volgende Verkenning
Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016).
In afronding momenteel: Vervolgtraject over ‘toekomst van het pensioenstelsel’.
Verkenning pensioenpositie zzp’ers (maart 2017)
Advies Herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (augustus
2017)
Advies Medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen (februari 2017)
Verkenning Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de participatiewet (juni
2016)
Verkenning wijziging wettelijk minimumjeugdloon (mei 2016)

Duurzame en inclusieve groei
Borging van het Energieakkoord (doorlopend): jaarlijkse voortgangsrapportages
Advies Energietransitie en werkgelegenheid (april 2018)
Verkenning Financiele instrumenten voor een circulaire economie (mei 2018)
(mede als vervolg op het eerdere advies Werken aan een Circulaire economie; geen
tijd te verliezen (juni 2016).
Advies Goveranance van het energie- en klimaatbeleid (maart 2017)
Mededinging en duurzaamheid: Aanpassing beleidsregel Mededinging en
duurzaamheid (januari 2016); en reactie op wetvoorstel ‘Ruimte voor
duurzaamheidsinitatieven’ (juli 2017)

Duurzame globalisering en Europa
Advies Europa: diepere en eerlijkere interne markt (in voorbereiding)
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Global supply chain:

IMVO voortgangsrapportage (juli 2018)

Facilitering en begeleiding totstandkoming diverse nieuwe IMVO-convenanten
(momenteel: natuursteen, metallurgie, sierteelt, pensioenfondsen, landbouw)

Implementatie IMVO-convenant Kleding & Textiel (ondertekend juli 2016)

Implementatie IMVO-convenant Bancaire sector (ondertekend oktober 2016)

Implementatie IMVO-convenant Verantwoord goud (ondertekend juni 2017)

Implementatie IMVO-convenant Verzekeringen ondertekend juni 2018)

Implementatie IMVO-convenant Voedingsmiddelen (ondertekend juni 2018)

Brochure ‘leefbaar loon’ (juni 2015)

Themarapportage ‘Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling’ (oktober 2015)
Advies Ontwikkeling door duurzaam internationaal ondernemen: rol SDGs en IMVO
(adviesvraag aangekondigd, binnenkort verwacht)
Advies TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership (april 2016)

