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7 juli 2021  
VCP-enquête: werkgever moet meer doen voor thuiswerkers  

 

Het vergoeden en faciliteren van thuiswerken 
moet beter en op maat worden geregeld. Veel 
werknemers zorgen er nu zelf voor dat ze een 
fatsoenlijke thuiswerkplek hebben en krijgen 
daarbij geen steun van hun werkgever. Dat 
moet in de nabije toekomst anders, zeker nu 
thuiswerken ook na corona steeds meer 
gemeengoed lijkt te worden. Die conclusie 
trekt de VCP uit een enquête onder haar 
leden. Afhankelijk van het aantal werkdagen. 
Een vergoeding van minimaal rond 50 euro 
per maand zou op basis van het onderzoek 
een goed uitgangspunt zijn. 

Lees bericht op de website  

 

8 juli 2021  
Toekomstpro(o)f maakt werk van jouw toekomst  

 

De coronacrisis heeft al een jaar grote impact 
op de arbeidsmarkt. Veel banen zijn verloren 
gegaan, en er dreigen er nog meer te 
verdwijnen als de steunmaatregelen van de 
overheid stoppen. Daarom heeft de 
Vakcentrale voor Professionals (VCP) 
Toekomstpro(o)f in het leven geroepen. Bij 
Toekomstpro(o)f kun je terecht voor gratis 
hulp bij je loopbaan. 

Lees bericht op de website  
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6 juli 2021  
VCP-jaarverslag 2020 gepubliceerd  

 

De VCP heeft vandaag het 
publieksjaarverslag 2020 gepubliceerd. Het 
online-jaarverslag staat voor een groot deel in 
het teken van corona. Veel onderwerpen waar 
de VCP zich in 2020 mee bezighield, hadden 
direct of indirect te maken met de 
coronapandemie. 

Lees bericht op de website  

 

6 juli 2021  
Jeugdwerkloosheid: samen de schouders eronder  

 

Jeugdwerkloosheid moet de komende tijd 
omlaag en in de toekomst worden voorkomen. 
(Jongeren)vakbonden, werkgevers, de 
landelijke overheid, het onderwijs, UWV, 
gemeenten en SBB bundelen hun krachten 
om dat doel te bereiken. Ze hebben een 
Aanpak Jeugdwerkloosheid opgesteld met als 
doel jongeren te begeleiden naar 
vervolgonderwijs of werk. 

Lees bericht op de website  

 

6 juli 2021  
Jongeren komen met alternatief voor huidig leenstelsel  

 

De basisbeurs terug en een ruimere 
aanvullende beurs, dat schrijft het SER 
Jongerenplatform, waar VCP Young 
Professionals zitting in heeft, in een 
verkenning over een alternatief stelsel voor 
het huidige studiefinancieringsstelsel. “Dit 
verbetert de positie van studenten aanzienlijk 
en draagt bij aan de zelfstandigheid van 
jongeren”, zegt Wouter Kools van VCP Young 
Professionals. 

Lees bericht op de website  
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1 juli 2021  
Informatieblad over vertrouwenspersonen  

 

Het ministerie van SZW heeft een 
informatieblad over vertrouwenspersonen 
uitgebracht. Het gaat onder meer in op de 
taken en meerwaarde van 
vertrouwenspersonen en kwalificaties 
waaraan ze moeten voldoen. Ook bevat het 
een checklist met onderwerpen waarover 
afspraken gemaakt kunnen worden om 
vertrouwenspersoon goed te laten 
functioneren. Dit informatieblad kan onder 
meer ondernemingsraden en 
personeelsvertegenwoordiging helpen om de 
vertrouwenspersoon goed te borgen binnen 
de organisatie. 

Lees bericht op de website  

 

5 juli 2021  
‘Meer arbeidskansen voor mensen met een beperking’  

 

Mensen met een beperking moeten veel meer 
kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daar zijn 
de komende jaren flinke investeringen voor 
nodig. Dat staat in een brief die tien 
maatschappelijke organisaties waaronder de 
VCP naar de informateur hebben gestuurd. 

Lees bericht op de website  

 

1 juli 2021  
Nieuwe wetgeving klokkenluiders in de maak  

 

In de aanloop naar nieuwe wetgeving die 
klokkenluiders beter moet beschermen, is een 
speciale website gelanceerd waarop alles 
staat uitgelegd. De website is een initiatief van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Ben je benieuwd joe jouw 
organisatie op integriteitsbeleid scoort? Klik 
dan op de IntegriteitsWijzer. 

Lees bericht op de website  
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29 juni 2021  
VCP: abrupt einde aan succesvolle steunmaatregelen  

 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is 
verrast door het kabinetsbesluit om de 
steunmaatregelen in het vierde kwartaal stop 
te zetten. “Het zou jammer zijn als bedrijven 
die dankzij de steun op de been konden 
blijven, nu alsnog in de problemen komen en 
mensen moeten ontslaan. Wij hopen niet dat 
het zover komt. Dat is in het overleg met het 
kabinet ook aangegeven”, zegt VCP-voorzitter 
Nic van Holstein. 

Lees bericht op de website  

 

8 juli 2021  
Meld je nu aan voor een vernieuwd PensioenLab!  

 

Het PensioenLab geeft jongeren de 
mogelijkheid om vernieuwing en verandering 
in de pensioensector teweeg te brengen. Wil jij 
je met andere jongeren een paar maanden 
écht verdiepen in een pensioenvraagstuk en 
jouw advies presenteren aan de sector? Meld 
je dan nu aan! 

Lees bericht op de website  

 

29 juni 2021  
Zorgen over opnieuw verlengen functies CBBS  

 

Het demissionaire kabinet stelt voor om de 
geldigheidsduur van de functies in het 
zogeheten CBBS systeem opnieuw te 
verlengen. VCP, FNV en CNV roepen 
Kamerleden in een brief op de minister te 
vragen het besluit te heroverwegen. “Opnieuw 
verlengen van functies baart ons grote zorgen. 
Het risico bestaat dat een verkeerd 
arbeidsongeschiktheidspercentage wordt 
vastgesteld vanwege een verouderd systeem, 
met alle gevolgen van dien”, zegt Sacha 
Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP. 

Lees bericht op de website  
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28 juni 2021  
Concurrentiebeding vraagt om aanpassing  

 

Ruim drie miljoen werknemers hebben te 
maken met een concurrentiebeding, vaak ten 
onrechte, blijkt uit onderzoek van Panteia. “Dit 
baart ons zorgen. Werknemers worden 
hierdoor onnodig beperkt in de vrije 
arbeidskeuze”, zegt Sacha Heemskerk, 
beleidsmedewerker bij de VCP. 

Lees bericht op de website  

 

28 juni 2021  
Herstelplan voor de Publieke Sector noodzakelijk  

 

Een fatsoenlijk inkomen voor professionals in 
de publieke sector is in het belang van de 
Nederlandse samenleving. Er moet daarom 
een Nationaal Herstelplan komen om de 
achterstanden van de afgelopen jaren in te 
lopen, zegt CMHF-voorzitter Marc de Natris. 

Lees bericht op de website  

 

7 juli 2021  
Verschillende pensioenleeftijden: Wat betekent dit voor mij?  

 

Bij veel mensen is niet bekend dat er 
verschillende pensioenleeftijden bestaan voor 
de AOW en het aanvullende pensioen. Veel 
mensen weten dan ook niet wat dit voor hen 
betekent of hebben hier vragen over. VCP-
beleidsmedewerker Klaartje de Boer geeft 
tekst en uitleg over de verschillende leeftijden 
en wat dit voor uw pensioen kan betekenen. 

Lees bericht op de website  
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6 juli 2021  
Korte zomerstop  

 

Dit is de laatste VCP-nieuwsbrief voor de 
zomervakantie. Veel mensen zijn er al 
tussenuit en ook het VCP-bureau neemt het er 
even van. We blijven wel bereikbaar en mocht 
er nieuws zijn, dan melden we dat. De 
volgende VCP-nieuwsbrief verschijnt begin 
september. 
Wij wensen alle professionals een fijne 
vakantie! 

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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