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10 juni 2021  
VCP-achterban steunt SER ontwerpadvies MLT  

 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kan 
formeel instemmen met het SER-
ontwerpadvies voor sociaal-economisch beleid 
2021-2025 (MLT). Vandaag heeft de VCP-
achterban zich unaniem achter het 
onderhandelingsresultaat geschaard. De 
achterban van de VCP bestaat onder meer uit 
de vakorganisaties ACP, CMHF en De Unie. 

Lees bericht op de website  

 

10 juni 2021  
SER pleit voor verbeteringen kinderopvangstelsel  

 

Maak het stelsel van kinderopvang betaalbaar, 
toegankelijk en eenvoudig. Dat vergroot de 
kans op deelname aan de arbeidsmarkt. Dat 
schrijft de SER in het advies ‘Een kansrijke 
start voor alle kinderen. Naar inclusieve en 
toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 
0-13 jaar’, dat vandaag is gepubliceerd. 

Lees bericht op de website  

 

9 juni 2021  
Jongeren vormen vergeten groep bij thuiswerken  

 

Jongeren worden de dupe als er na corona 
nog steeds veel thuisgewerkt wordt. Dat blijkt 
uit onderzoek onder leiding van HR-
wetenschapper Kilian Wawoe van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Wawoe pleit er dan 
ook voor om het gesprek aan te gaan met 
jongeren. VCP Young Professionals herkent 
het beeld. “Uit onze achterban krijgen wij 
zorgwekkende signalen”, zegt bestuurslid 
Sacha Heemskerk. 

Lees bericht op de website  
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2 juni 2021  
VCP-over SER-advies: “Eindelijk positief perspectief voor 
werkenden”  

 

“Het is een belangrijke stap in het keren van 
toenemende onzekerheid en voor de positie 
van professionals op de arbeidsmarkt. 
Eindelijk ligt er een antwoord op de grote 
maatschappelijke vraagstukken van nu”, zegt 
VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op 
het ontwerpadvies voor sociaal-economisch 
beleid dat vandaag door de SER is 
gepresenteerd. “De Vakcentrale voor 
Professionals (VCP) legt het ontwerpadvies 
daarom positief voor aan haar leden.” 

Lees bericht op de website  

 

3 juni 2021  
VKP Young sluit zich aan bij VCP YP  

 

VKP Young sluit zich aan bij VCP Young 
Professionals, de jongerenorganisatie van de 
VCP. VCP YP behartigt de belangen van 
jonge professionals en biedt daarnaast een 
netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, 
kennis en informatie. 

Lees bericht op de website  

 

3 juni 2021  
Verbeter de positie van mensen met een arbeidsbeperking  

 

De dienstverlening aan mensen met een 
arbeidsbeperking moet anders. Voor de 
begeleiding en ondersteuning naar werk moet 
een regionaal loket komen, zodat ze niet meer 
afhankelijk zijn van de gemeente waar ze 
wonen. Dat schrijft de VCP samen met 
SWOM, IederIn, WijStaanOp!, FNV 
Uitkeringsgerechtigden, de LCR en de Coalitie 
voor Inclusie in een brief aan de (in)formateur. 
Ze pleiten verder voor het monitoren van de 
inclusieve arbeidsmarkt en voor maatregelen 
zodat mensen met een beperking een 
volwaardig inkomen krijgen als ze naar 
vermogen werken. 

Lees bericht op de website  
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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 
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