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Krachtenveld: de plek van de
SER in het democratisch bestel

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE WERKVORM

WAT DOET U EN WAT DOEN DE LEERLINGEN?

Leerlingen lezen een tekst en vullen daarna het krachtenveld
van ons democratisch bestel in. Deze opdracht veronderstelt
enige kennis van de Nederlandse staatsinrichting.

1. Kopieer de tekst en het invulkrachtenveld voor alle leerlingen.
2. Deel de tekst en het invulkrachtenveld uit.
3. Vraag de leerlingen de tekst te lezen.
4. Vraag de leerlingen het krachtenveld in te vullen.
5. Bespreek de opdracht klassikaal na.

LEERDOEL
Leerlingen komen erachter wat de plek van de SER is in het
Nederlandse democratisch bestel.

DUUR
30 minuten
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DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER) IN ONZE DEMOCRATIE
Nederland heeft ongeveer twintig landelijke adviesraden.
Een adviesraad is een overlegorgaan dat de regering
adviseert over beleid. Eén van deze adviesraden is de
Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft een belangrijke plek in onze overlegeconomie.
In de SER zitten vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers en onafhankelijke kroonleden. Namens de werkgevers heeft de SER leden van:
n VNO-NCW. Deze organisatie vertegenwoordigt vooral
grote ondernemingen (met meer dan 250 werknemers).
n MKB Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen
van het midden- en kleinbedrijf in Nederland (tot 250
werknemers).
n LTO Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen
van boeren en tuinders.
Namens de werknemers heeft de SER leden van:
n FNV: de grootste vakcentrale van Nederland.
n CNV: een kleinere christelijke vakcentrale.
n Vakcentrale voor Professionals (voorheen vakcentrale
MHP): vakcentrale voor hoger opgeleid personeel.
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De vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers
behartigen de belangen van hun achterbannen in de
gesprekken over de adviezen die de SER wil gaan
uitbrengen.
Naast deze vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zitten er ‘kroonleden’ in de raad. Zij zijn onafhankelijk en worden benoemd door de regering. De kroonleden
zijn vaak wetenschappers.
Ook de kroonleden bepalen mee wat in de adviezen komt te
staan. Zij kunnen soms juist een oplossing bedenken, als de
vakbonden en werkgevers het bijvoorbeeld niet eens
worden.
De achterbannen van de vertegenwoordigers in de SER zijn
heel groot. Als de SER een advies aan de regering geeft,
kunnen heel veel burgers en bedrijven het eens zijn met dat
advies. En als de regering een wet maakt op basis van het
advies van de SER, is de kans groot dat de Tweede Kamer en
de Eerste Kamer deze wet aannemen.
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KIES UIT:
Regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten,
Sociaal-Economische Raad, Vakcentrales, Centrale werkgeversorganisaties, Kroonleden, Raad van State
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ANTWOORDMODEL
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