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28 september 2021  
SER-verkenning: Veel mensen met een baan zijn arm  

 

Een baan is lang niet voor iedereen een 
garantie om buiten de armoede te blijven. Uit 
een verkenning die de SER heeft 
gepubliceerd blijkt dat Nederland ongeveer 
220.000 werkenden telt die arm zijn. Volgens 
de VCP is het probleem van armoede onder 
werkenden zelfs een breder probleem is dan 
onder de normaal gehanteerde 
armoedegrens. 

Lees bericht op de website  

 

30 september 2021  
Algemene Rekenkamer: aanpak arbeidsuitbuiting werkt niet  

 

Ondanks extra mankracht staat de Inspectie 
SZW vaak met lege handen bij de aanpak van 
arbeidsuitbuiting. Uit een rapport van de 
Algemene Rekenkamer blijkt dat van een 
effectieve bestrijding geen sprake is. Daders 
gaan vrijuit, terwijl slachtoffers niet de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. “Het gaat 
professionals ook niet in de koude kleren 
zitten wanneer misstanden voortduren”, aldus 
VCP-voorzitter Van Holstein. 

Lees bericht op de website  

 

29 september 2021  
Wetsvoorstel diversiteit ook door Eerste Kamer  

 

Een belangrijke stap naar meer 
gelijkwaardigheid en diversiteit. Zo noemt de 
VCP het besluit van de Eerste Kamer om het 
aantal mannen en vrouwen in de top van het 
bedrijfsleven meer in balans te krijgen. De 
senaat stemde daartoe gisteren in met een 
wetsvoorstel van minister Dekker 
(Rechtsbescherming) en Van Engelshoven 
(Emancipatie). De wet vloeit voort uit een 
SER-advies over diversiteit waaraan ook de 
VCP heeft meegewerkt. 

Lees bericht op de website  
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28 september 2021  
Denktank VCP YP buigt zich over wooncrisis  

 

De denktank van VCP Young Professionals is 
weer bijeengeweest, voor een debat over de 
wooncrisis in Nederland. Aanleiding is de 
nijpende situatie van veel jongeren, die er op 
woningmarkt maar moeilijk tussen komen. 

Lees bericht op de website  

 

27 september 2021  
VCP YP positief over Kamerwens afschaffing leenstelsel  

 

De Jongerenorganisatie van de VCP is blij dat 
de Tweede Kamer het leenstelsel wil 
vervangen door een basisbeurs. Volgens 
Sacha Heemskerk, bestuurslid van VCP 
Young Professionals, is dit goed nieuws voor 
studenten. “Hun financiele positie zal hierdoor 
verbeteren. Invoering van een basisbeurs zal 
er tevens toe leiden dat studenten meer ruimte 
hebben zich breder te kunnen ontwikkelen.” 

Lees bericht op de website  

 

21 september 2021  
Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag  

 

Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel 
omhoog om het leven betaalbaar te houden. 
Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de 
Troonrede. Voor veel werkenden, waaronder 
een steeds grotere groep middeninkomens, is 
het alsmaar moeilijker om rond te komen door 
achterblijvende inkomens, hogere lasten en 
stijgende uitgaven. 

Lees bericht op de website  
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22 september 2021  
CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector  

 

Vakorganisatie CMHF heeft opgeroepen tot 
een Deltaplan voor de publieke sector. 
Investeringen in de zorg, veiligheid en 
onderwijs zijn hard nodig, zodat de werkdruk 
omlaag gaat en het interessanter wordt om in 
deze sectoren te gaan werken. De VCP 
ondersteunt in haar reactie op de 
Miljoenennota het idee van een brede aanpak. 

Lees bericht op de website  

 

30 september 2021  
Tarik Uçar nieuwe pensioenadviseur  

 

Deze maand is Tarik Uçar toegetreden als 
nieuwe pensioenadviseur van de VCP. Zijn 
eerste contacten met de VCP gaan heel wat 
jaren terug, vertelt hij. 

Lees bericht op de website  

 

29 september 2021  
Harry van Herpen penningmeester VCP  

 

De VCP heeft een nieuwe penningmeester. 
De Algemene Vergadering heeft Harry van 
Herpen (61) van koepelorganisatie UOV 
benoemd per 14 september. Van Herpen was 
voor zijn benoeming al lid van het Algemeen 
Bestuur van de VCP. Een hernieuwde 
kennismaking. 

Lees bericht op de website  
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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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