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Ideeënbus thuiswerken: doe mee
Fysieke klachten, eenzaamheid, stress:
thuiswerken kan het nodige ongemak met zich
meebrengen. De VCP heeft daarom een
ideeënbus geopend om een beeld te krijgen
hoe werknemers hun eigen situatie ervaren.
Reageren kan tot eind volgende week, klik
daarvoor op deze link.
Lees bericht op de website

24 maart 2021
Bestuur VCP Young Professionals aangesteld
VCP Young Professionals heeft een bestuur
gevormd. In deze video stellen de
bestuursleden zich aan jullie voor.
(Tekst gaat verder onder video)
Lees bericht op de website

25 maart 2021
Vinger aan de pols na fout UWV met documenten van 16.000
Wajongers
De Wajongers van wie door een fout bij UWV
documenten zijn vernietigd, hoeven zich geen
zorgen te maken over hun uitkering. UWV
maakte gisteren bekend dat documenten van
16.000 mensen per abuis verloren zijn
gegaan. De VCP zal de afwikkeling van deze
zaak nauwlettend volgen.
Lees bericht op de website

25 maart 2021
RVU en MDIEU-regeling: wat is er nieuw?
In het Pensioenakkoord zijn onder meer
afspraken gemaakt rond de RVU-boete. Dit
jaar zijn die aanpassingen ingegaan. De
sociale partners en het ministerie van SZW
hebben een handreiking hierover opgesteld.
VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk
geeft tekst en uitleg.
Lees bericht op de website

17 maart 2021
Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen gaat van start
Alle beetjes helpen, dat geldt zeker ook voor
je pensioen. De VCP vindt het daarom
verstandig dat kleine pensioenen niet worden
afgekocht maar hun bestemming behouden.
Een nieuwe wet maakt het mogelijk om kleine
pensioenen die in het verleden zijn
opgebouwd automatisch over te dragen. Ze
komen dan terecht bij de pensioenuitvoerder
waar een werknemer nu pensioen opbouwt.
De komende jaren gaat het om liefst twee
miljoen kleine pensioenen.
Lees bericht op de website

15 maart 2021
VCP: bezuinigingen op de WIA onacceptabel
De VVD wil opnieuw bezuinigen op de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA). Als het aan de VVD ligt, wordt straks
de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald
door het selecteren van nog maar twee
functies die iemand nog zou kunnen
uitoefenen, blijkt uit de doorberekeningen door
het CPB. Nu zijn dat er nog drie. Voor de VCP
is een bezuiniging op de WIA onacceptabel.
Lees bericht op de website

Stuur deze nieuwsbrief naar een vriend
U kunt zich inschrijven voor de VCP Nieuwsbrief, zodat u tweewekelijks op de hoogte wordt
gehouden via email. Vragen of opmerkingen: info@vcp.nl.

Disclaimer
De VCP heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te benaderen. Mocht dat niet
gelukt zijn, vriendelijk verzoek u te melden bij info@vcp.nl

