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Correlatie geïnstitutionaliseerde 
sociale dialoog met SDG’s (1)

• Sociale dialoog in geïnstitutionaliseerde vorm;
✓Wettelijk, institutioneel en financieel kader 
✓Relevantie sociale dialoog in beleidscyclus en 

wetgevingsproces
✓Onmisbaar onderdeel van ‘checks-and-balances’ in 

een moderne  democratische rechtstaat
✓Garandeert inclusiviteit, duurzaamheid en 

continuïteit
✓Een advies, oordeel, conclusie en/of uitspraak van 

SER heeft gewicht, beïnvloedt voortgang 
beleidscyclus, wetgevingsproces, beïnvloedt  het 
politiek en parlementair debat en ook de publieke 
opinie



Correlatie geïnstitutionaliseerde 
sociale dialoog met SDG’s (2)

• SDG’s;
✓SDG’s bieden een kader om alle grootste uitdagingen van 

onze tijd in samenhang aan te pakken, en een veerkrachtige, 
toekomstbestendige maatschappij te bouwen waarin 
iedereen kan meedoen; “No one is left behind”

✓SER Curaçao ziet SDG’s als een kompas om die uitdagingen 
aan te gaan

✓Mogelijke vertragende effecten: Oorlog in Oekraïne, 
democratie VS onder druk, ook multilateralisme en klimaat 
onder zware druk, dreigende wereldwijde economische 
recessie, etc.

✓Realistisch gezien gerede twijfel of acceleration policies 
zullen bijdragen aan haalbaarheid 2030 VN-agenda – vergt 
een majeure inhaalslag, sterk commitment, intensivering 
strategische partnerschappen en consensus op alle niveaus 
en een effectieve implementatiestructuur



Erkenning van sociale dialoog als 
gereedschap voor consensusvorming 

• Consensusvorming
✓Mechanismen van verbinding: Zeker in een tijd waarin veel verandert – zelfs de veranderingen

veranderen – is het belang van het investeren in sociale samenhang en mechanismen van binding en
verbinding nauwelijks te overschatten. 

✓Om stabiliteit in de samenleving te heroveren, is een fundamentele en radicale versterking van het 
vermogen tot verbinding en consensusvorming nodig.

• Versterking vermogen tot verbinding leidt tot gezamenlijke conclusies en aanbevelingen op basis van 
kosten-baten analyses; in wijsheid bepalen welk beleid goed staat, welk beleid beter kan, en welk beleid
herijking behoeft op een nieuwe koers. Vergt commitment/betrokkenheid, vertrouwen, participatie, 
zeggenschap, erkenning van alle partners als gelijkwaardig, een strakke en strategische procesaansturing. 



ILO 100-JARIGE VERKLARING



ILO 100-jarige verklaring

• Expliciete erkenning/herbevestiging van Sociale dialoog als het instrument bij uitstek ter realisering van SDGs; 

a) Recognizing that social dialogue contributes to the overall cohesion of societies and is crucial for a well-functioning 
and productive economy

b) Harnessing the fullest potential of technological progress and productivity growth, including through social 
dialogue, to achieve decent work and sustainable development, which ensure dignity, self-fulfilment and a just 
sharing of the benefits for all;

SER CUR aanwezig bij viering ILO Centenary (Toekomst van Werk) in juni 2019 (Genève, Zwitserland); 

a) Social dialogue, including collective bargaining and tripartite cooperation, provides an essential foundation of all 
ILO action and contributes to successful policy and decision-making in its member States; 

b) The Conference calls upon all Members, taking into account national circumstances, to work individually and 
collectively, on the basis of tripartism and social dialogue, and with the support of the ILO, to further develop its 
human-centred approach to the future of work;

c) Address all fundamental principles and rights at work, at all levels, as appropriate, through strong, influential and 
inclusive mechanisms of social dialogue



Praktische toepasbaarheid in de Curaçaose context 

• SDG’s Leidend in SER advisering 

→Prioritaire SDG’s: 1,3,4,7,8,14 (17)

• Aanjager m.b.t. FoW-debat

• Onafhankelijk review van de VNR’s van ACS-landen;

• Vanwege rechtstreeks verband sociale dialoog met SDG-8 (waardig werk en 
economische groei) is SER CUR partner geworden van de Global Deal Initiative
(OESO/OECD) - https://www.theglobaldeal.com/partners/

• Periodiek overleg met relevante sparing partners (NGO’s en civil society rond 
thema’s als bijv. FoW, klimaatverandering, migratie en duurzame ontwikkeling)

• Behoud effectieve werkrelatie met betrokken ministeries en overige (semi) publieke 
entiteiten

https://www.theglobaldeal.com/partners/


Belang van voortzetting 
samenwerking in koninkrijksverband

• Intrinsiek belang: kennisdeling / ervaring uitwisseling / vraagbaak / 

gesprekspartner

• Niet in een formeel (staatsrechtelijk) formaat; praktische invulling werkt 

doeltreffender (informeel, korte lijnen, identificeren counterparts met wie 

op specifieke thema’s kan worden samengewerkt)



Randvoorwaarden voor effectieve en resultaatgerichte 
invulling en vormgeving van die samenwerking
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Gedeelde visie over richting Wederzijds vertrouwen

Vermogen en wil om de 
samenwerking niet te laten 

beïnvloeden door lopende  (politiek-
bestuurlijke) trajecten binnen 

Koninkrijksverband

(Invulling landspakket, vormgeving 
financieel toezicht, debacle rond  
COHO i.o., democratisch deficit 

[ontbreken van een 
geschillenregeling], dekolonisatie-

debat, herfinanciering schulden, etc.)
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Toekomstige agenda SER Curaçao

Herijking en strategische 
herpositionering van de SER 
als adviesorgaan in de cyclus 
van beleid, wet- en 
regelgeving (rapport Zijlstra);

Afwegingskader voor 
sociaaleconomische toetsing ex 
ante van beleidsvoorstellen/ 
conceptwet- en regelgeving –
actualisering “Aanwijzingen voor 
de Regelgeving” en “Draaiboek 
voor de Regelgeving”

Wetsvoorstel tot wijziging Lv
SER – openbaarmaking SER 
adviezen /leeftijdsgrens leden 
en plv-leden

Professionaliseringstraject 
(stafuitbreiding, invulling 
profielschets leden, duurzame 
partnerschappen met 
onderzoeksinstellingen en 
overige kennisgremia)

Met de blik naar buiten 
gericht  / vergroting 
zichtbaarheid / profilering / 
zowel lokaal als internationaal

Initiatiefadviezen en 
verkenningen over actuele  
thema’s (signaalnota 
onderwijs, missie gedreven 
innovatiebeleid; migratie en 
arbeidsmarkt)

Regionale trekkersrol van het 
LAC-netwerk van 
sociaaleconomische 
adviesraden 2022-2024

Voorzitterschap van de 
internationale vereniging van 
sociaaleconomische 
adviescolleges en 
vergelijkbare instellingen 
(AICESIS) 2023-2025

Monitor brede welvaart/ SDG 
implementatie



Bedankt voor uw
aandacht!


