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Internationaal MVO 

Europese wetgeving 
moet duurzame ketens 
bevorderen 
In het advies “Effectieve Europese 
gepaste zorgvuldigheidswetgeving voor 
duurzame ketens” adviseert de SER aan 
de Nederlandse regering hoe Europese 
wetgeving voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) vorm te geven. Een 
Europese aanpak moet verbetering van 
de omstandigheden voor mens en 
milieu in de toeleveringsketen voorop 
stellen. Om de grootste impact te 
hebben in de internationale ketens 
buiten de EU, moet de wetgeving 
Europese samenwerking op 
sectorniveau stimuleren. 

Lees meer 

  

 

   

  

  

Meldpunt Geen Pensioen 

Lancering meld- en 
informatiepunt 
geenpensioen.nl 
Een op de tien werknemers bouwt geen 
aanvullend pensioen op. De SER heeft 
daarom het meld- en informatiepunt 
geenpensioen.nl opgericht. Het verzoek 
hiervoor kwam van de Stichting van de 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/kx6szD-0auXf7dtpgH30iqg3B62AVxR12e5LwLluTdXtf6fD-sWAa3K8UmuD_RqFe4RKrqXMJ6VByTEbQ0VW9A/Db43b92BrjYTkcT
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/wMwVU_FfMpijoxx8T7zgwQtlrfcPntmXdsE_9sFkH-D9JdpIXby0TCOLQOhaJV9fTNqlHK4ZfqOLxjuyFb7Dig/aSBjkiW6cU67dCX


 

Arbeid, de Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars. 

Lees meer 

  

 

   

  

  

 

Meldpunt Geen Pensioen 

Pensioen voor 
werknemers: een 
stappenplan voor 
werkgevers 
Aanvullend pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde voor werknemers. 
Het is niet alleen inkomen voor later, 
maar voorkomt ook een armoedeval bij 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. 
Een pensioenregeling helpt werknemers 
om dit inkomen te regelen, maakt een 
organisatie aantrekkelijk voor nieuwe 
werknemers en versterkt de binding 
met de bestaande werknemers. 

Lees meer 

  

 

   

  

  

 

SER Algemeen 

Scriptieprijs 
Ken je iemand die tussen 1 maart 2020 
en 1 maart 2022 een masterscriptie 
over een sociaal-economisch onderwerp 
heeft afgerond, of ben je dat zelf? Doe 
dan mee aan de SER scriptieprijs en 
maak kans op de hoofdprijs van 2000 
euro. 

Lees meer 
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Economie en inkomen 

Brede welvaart: waarom 
de SER al 30 jaar hamert 
op het belang ervan 
Welvaart gaat niet alleen over geld. Het 
gaat ook over sociale samenhang en 
een gezonde leefomgeving. De SER 
koerst al dertig jaar op ‘brede welvaart’. 
Wat houdt dat precies in? Hoe meet je 
het? En wat is het verschil met de 
Sustainable Development Goals 
(SDG’s)? Zes vragen over brede 
welvaart, beantwoord door SER-
directeuren Arnold Devreese en Ton van 
der Wijst. 

Lees meer 

  

 

   

  

  

 

Topvrouwen 

Meer kleur in de top: de 
SER helpt daarbij 
Bedrijven worden wettelijk verplicht zich 
in te spannen voor een evenwichtige 
verhouding tussen mannen en vrouwen 
in het bestuur, raden van 
commissarissen en de subtop. De SER 
zal bedrijven daarbij ondersteunen en 
neemt daar behalve genderdiversiteit 
ook culturele diversiteit in mee. Hoe 
krijgen bedrijven meer ‘kleur’ in de top? 
En hoe wordt ook de SER Topvrouwen-
database diverser? “Laten we vooral 
niet wachten op inschrijvingen, maar 
actief werven.” 

Lees meer 
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