Op uitnodiging van de Sociaal Economische Raad (SER) Curaçao vond van 16 tot en met 18 april een
training/uitwisseling van de Secretariaten plaats op Curaçao. De deelnemers aan de training waren
de secretarissen en beleidsadviseurs van de SER’en Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland.
Op maandag 16 april 2012 vond eerst een introductie plaats tussen de verschillende medewerkers
van de Secretariaten. In de voorstelronde vertelde elke medewerker ook wat zijn/ haar
verwachtingen waren voor deze uitwisseling. Samenvattend wilde iedereen leren van elkaar.
Op dinsdag 17 april 2012 hielden alle SER’en een presentatie over de werkwijze van hun
secretariaat. Er bestond ook gelegenheid tot discussiëren waarom een bepaalde werkwijze
geschikt of juist ongeschikt zou zijn voor elk secretariaat afzonderlijk. Kortom, alle SER’en hebben te
maken met hun eigen cultuur, hun eigen werkomgeving, dus is het de taak van alle medewerkers
om de tips mee te nemen en op maat te verwerken voor hun secretariaat. Ook hebben de
deelnemers, middels een case study van de SER Nederland (NL), kunnen zien hoe de advisering in
de praktijk plaatsvindt.
Op de laatste dag mochten alle SER’en hun eigen presentatie geven over advisering van belangrijke
onderwerpen in hun land. Tegen het eind van de morgen kregen de deelnemers bezoek van de
voorzitter van de SER Curaçao, de heer Stanley Betrian. Aan hem mochten de deelnemers vragen
stellen over het reilen en zeilen van de SER en het secretariaat, maar ook over zijn hoedanigheid en
ervaring als voorzitter van dit vast advies orgaan.
Het inhoudelijk programma omvatte presentaties over de taakstelling en werkwijze van alle
aanwezige SER’en. Hieronder zijn een aantal overeenkomsten en verschillen uiteengezet.
-

-

-

De SER’en van het Caribisch gebied toonden veel overeenkomsten bij instellingsbesluiten en
dat kan men terug zien in de werkwijzen.
De overeenkomst met SER NL zit in de doelstellingen die worden nagestreefd.
Over de vraag “ waarover adviseren we?” is gebleken dat de Caribisch SER’en een oplossing
krijgen aangereikt en moeten adviseren of dat past bij het probleem, terwijl de SER NL zelf
oplossingen stelt voor een probleem, welk advies al dan niet wordt overgenomen door de
Nederlandse regering.
De financiële (on)afhankelijkheid van de verschillende SER’en kwam ook aan de orde: de
SER NL beslist zelf over financiële zaken, terwijl de SER Aruba en Curaçao hun financiële
zaken voorleggen aan de Minister van Algemene Zaken. Op Sint Maarten bespreekt de SER
zijn begroting met de Raad, dit wordt gedaan gelet op het feit dat het secretariaat de
wensen van de Raad uitvoert
Als enige Caribisch SER heeft de SER Sint Maarten in zijn Landsverordening SociaalEconomische Raad de representativiteitstoets opgenomen.

De SER Curaçao heeft in februari 2011 een voorstel ingediend bij de regering tot wijziging van een
aantal belangrijke artikelen in de Landsverordening Sociaal Economische Raad. Het betreft hier
onderwerpen met betrekking tot de samenstelling van de Raad, de openbaarmaking van adviezen
van de SER en de advisering van de SER aan het parlement. Op dit moment geniet de SER Curaçao
bijzondere bekendheid vanwege het advies inzake belasting, een belangrijk onderwerp. Men kan
hieruit afleiden dat belangrijke onderwerpen het bestaansrecht van de SER waarborgen.
De SER Aruba geniet in zijn 25 jaar bestaansrecht praktisch geen bekendheid op Aruba, omdat nooit
optimaal gebruik werd gemaakt van het adviesorgaan.
De SER NL liet de overige SER’en het belang inzien van een vereenvoudigd advies, wat toegankelijk
is voor vooral diegenen die erdoor worden geraakt. Naast de verschillende SER’en zijn er op
nationaal niveau in de verschillende landen nog een andere vorm van overleg:
-

Sint Maarten: het Tripartite overleg,
Nederland: de Stichting van de Arbeid
Aruba: het sociaal dialoog,
Curaçao: de Collaborativo.

Er werden belangrijke tips uitgewisseld o.a. over het belang van het opnemen van
Raadsvergaderingen, de samenleving betrekken bij SER adviezen op de website te publiceren, maar
ook schrijftips bij adviezen.
Aan het eind van de uitwisseling vond er een evaluatie plaats en de uitkomst daarvan was dat er
unaniem werd gevraagd voor een follow-up trainingssessie met de SER’en binnen het Koninkrijk.
Tot slot werd aan het einde van de training door SER Sint Maarten relatiegeschenken aan de SER’en
Nederland, Aruba en gastheer Curaçao overhandigd.

