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18 juni 2021  
SER stelt advies sociaal economisch beleid formeel vast  

 

Een mijlpaal voor de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen. Zo betitelt VCP-
voorzitter Nic van Holstein het SER-advies 
voor sociaal economisch beleid 2021-2025 dat 
vandaag formeel door de SER-raad is 
vastgesteld. “Wij zien belangrijke onderdelen 
van onze inzet terug in het advies, een 
samenhangend pakket waar de politiek haar 
voordeel mee kan doen”, zo zei Van Holstein 
tijdens de online raadsvergadering. 

Lees bericht op de website  

 

24 juni 2021  
Denktank VCP Young Professionals van start!  

 

Deze week is de denktank van VCP Young 
Professionals voor het eerst bij elkaar 
gekomen. De denktank bestaat uit zo’n 15 
jongeren die aan de slag gaan met thema’s 
zoals de woningmarkt, werkzekerheid en 
loopbaanontwikkeling. “Het is een 
enthousiaste groep jongeren die staat te 
popelen om aan de slag te gaan”, zegt Sacha 
Heemskerk, bestuurslid VCP Young 
Professionals. 

Lees bericht op de website  

 

18 juni 2021  
VCP: Basis van ons onderwijssysteem moet beter  

 

De SER heeft vandaag een advies 
uitgebracht dat moet leiden tot meer 
investeringen in het onderwijs en betere 
kansen voor alle scholieren. Door meer 
professionals adequaat in te zetten kan het 
onderwijs een kwaliteitsslag maken die ook 
doorwerkt elders in de samenleving. Het 
inzetten van meer vakmensen leidt 
bijvoorbeeld ook tot een gezondere levensstijl 
en meer duurzaamheid. 

Lees bericht op de website  
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24 juni 2021  
Fabian Ouwehand nieuwe pensioenwoordvoerder VCP YP  

 

Fabian Ouwehand is aangesteld als nieuwe 
pensioenwoordvoerder bij VCP Young 
Professionals. In die functie behartigt hij de 
pensioenbelangen van jongeren. Een eerste 
kennismaking. 

Lees bericht op de website  

 

24 juni 2021  
Amerik Klapwijk panellid op webinar circulaire economie  

 

VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk is 
op 28 juni een van de panelleden op een 
webinar over de circulaire economie. Hij gaat 
onder meer in op de vraag wat circulair 
werken betekent voor bedrijven en de impact 
op werkgelegenheid. Ook de rol van 
professionals en hoe zij zich goed op de 
transitie kunnen voorbereiden komt ter sprake. 
Aanmelden voor het webinar kan hier. 

Lees bericht op de website  

 

21 juni 2021  
Veilig werken: juist ook nu maatregelen soepeler worden  

 

Ook nu de samenleving weer voorzichtig 
opengaat, is het zaak om veilig en 
verantwoord te werken. Dat zegt VCP-
beleidsmedewerker Amerik Klapwijk ter 
gelegenheid van de Week van de RI&E, dat 
staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. 
In dat kader worden deze week tal van 
opfrisdagen, cursussen en workshop 
georganiseerd. 

Lees bericht op de website  
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24 juni 2021  
Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts  

 

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen 
(IMVB) heeft ondanks de coronapandemie 
vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 
2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking 
tussen de verschillende geledingen hun 
vruchten afwerpen maar dat er nog veel werk 
aan de winkel is om de gestelde doelen te 
halen aan het eind van de looptijd van het 
convenant. 

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 
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