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16 september 2021  
Regionale mobiliteitsteams overal in het land van start  

 

Een geheel nieuwe manier om mensen naar 
ander werk te helpen en (massa-
)werkloosheid te voorkomen. Daar draait het 
om bij de zogeheten Regionale 
Mobiliteitsteams. In een uniek 
samenwerkingsverband tussen vakbonden, 
werkgevers, onderwijs, SBB, UWV en 
gemeenten begeleiden ze mensen naar nieuw 
werk. Vandaag zijn de 35 RMT’s officieel van 
start gegaan. 

Lees bericht op de website  

 

16 september 2021  
Webinar VCP YP hybride werken: laat je horen!  

 

Voor veel jongeren is thuiswerken geen pretje. 
Jong Rabo is met een aantal pilots aan de 
slag gegaan om hun leven wat aangenamer te 
maken, zo bleek op een goed bezocht webinar 
van VCP Young Professionals over hybride 
werken. Conclusie: jongeren doen er goed 
aan zich meer te laten zien en duidelijk te 
maken wat hen echt bezighoudt, ook aan hun 
leidinggevende. 

Lees bericht op de website  

 

14 september 2021  
Verkenning naar coronatoegangsbewijs op werk  

 

Het kabinet wil verkennen of het 
coronatoegangsbewijs op het werk mogelijk 
moet worden, zo werd vandaag 
bekendgemaakt. Het kabinet heeft 
aangegeven daarover met de vakbonden en 
werkgevers te willen gaan praten. De wet op 
de coronatoegangsbewijzen kent momenteel 
een uitzondering voor werknemers. Minister 
De Jonge zei dat hij in de zorg een vorm van 
registratie wil toestaan, om zo de meest 
kwetsbare mensen te beschermen. 

Lees bericht op de website  

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=5d02b3f6e2&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=e28cc934c5&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=b39e6d8ead&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=8e639e3dbe&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=1e3291b0c3&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=bc0ea68184&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=eea861f1f4&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=235fd37c45&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9f18bd6f50&e=bc0219770e


15 september 2021  
VCP zoekt vrijwilliger voor Cliëntenraad Utrecht & Flevoland  

 

Als uitkeringsgerechtigde of werkzoekende 
van het UWV kun je zitting nemen in een 
zogeheten cliëntenraad, die zich over een 
breed front bezighoudt met de dienstverlening 
van de organisatie. De VCP heeft een zetel in 
de cliëntenraad in de regio Utrecht &Flevoland 
en is op zoek naar een vrijwilliger die deze 
plek kan opvullen. De functie is per direct 
beschikbaar. Klik hier voor de volledige 
vacaturetekst. 

Lees bericht op de website  

 

15 september 2021  
AI op werkplek: EU-Commissie te kort door de bocht  

 

De Europese Commissie gaat te kort door de 
bocht bij het reguleren van kunstmatige 
intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt. Het kan 
leiden tot een verzwakking van de positie van 
de werknemer, zegt Catelijne Muller, VCP-
adviseur in Brussel en gespecialiseerd in AI. 

Lees bericht op de website  

 

14 september 2021  
Vacature: vrijwilliger regionaal werkbedrijf Zuid-Limburg  

 

Ben jij begaan met de positie van mensen met 
een beperking op de arbeidsmarkt? Dan 
hebben wij een interessante vacature voor je. 
De VCP is op zoek naar een vrijwilliger die 
waakt over de begeleiding van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. 
Het gaat om een functie in Zuid-Limburg. Klik 
hier voor de volledige vacaturetekst. 

Lees bericht op de website  
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10 september 2021  
PensioenLab Kweekvijver van start!  

 

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud, 
geïnteresseerd in pensioenen én zou je graag 
meer willen weten over actuele thema’s en 
vraagstukken die spelen binnen de 
pensioensector? Of wil jij je kennis over 
pensioenen verbreden? Bijvoorbeeld om 
inhoudelijk mee te kunnen praten tijdens 
(politieke) discussies of omdat jij misschien 
wel in de toekomst de stem van jonge mensen 
wilt vertegenwoordigen in een 
verantwoordingsorgaan. Meld je dan nu aan 
bij de PensioenLab Kweekvijver! 

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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