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17 november 2021  
Moment van herbezinning op corona noodzakelijk  

 

Het wordt tijd om ons als samenleving af te 
vragen of we na anderhalf jaar crisis-aanpak 
rondom corona nu op een plek zijn beland 
waar we voor de goede redenen, toch foute 
dingen aan het doen zijn. De VCP roept 
daarom op tot een moment van herbezinning. 
Herbezinning of de crisis-trechter, waarin we 
in hoog tempo de een na de andere maatregel 
uitvaardigen en weer intrekken, nog steeds 
het juiste pad is. 

Lees bericht op de website  

 

18 november 2021  
Loopbaancoach RMT: zoeken naar een functie met perspectief  

 

De Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) die 
werknemers van werk naar werk begeleiden, 
beginnen verder vorm te krijgen. De VCP en 
vakorganisatie De Unie leveren hieraan een 
actieve bijdrage met Toekomstpro(o)f. Via 
Toekomstpro(o)f zijn al enkele tientallen 
mensen aan werk geholpen. Emilie Nijman-
Van de Loo is actief als loopbaancoach, in het 
RMT van de regio Rotterdam Rijnmond. Een 
gesprek met haar. 

Lees bericht op de website  
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18 november 2021  
Schrap verplichte aanvraag pensioenpremie bij faillissement  

 

Werknemers die bij faillissement van hun 
werkgever geen pensioenpremie aanvragen 
bij het UWV, lopen grote kans op een 
pensioengat, vaak zonder dat ze dat weten. 
De VCP roept staatssecretaris Wiersma 
daarom op de verplichte aanvraag door de 
werknemer te schrappen, zodat 
pensioenfondsen die taak automatisch kunnen 
overnemen. Op die manier kan premiebetaling 
toch doorgang vinden en gaat een werknemer 
er niet in zijn pensioen op achteruit. De oproep 
van de VCP volgt op een brief  van de 
Stichting van de Arbeid de Pensioenfederatie 
vorig jaar en recente zorgelijke signalen vanuit 
de schoonmaakbranche. 

Lees bericht op de website  

 

18 november 2021  
Live-gang informatieplatform Pensioenakkoord voor en door 
professionals  

 

Het vernieuwde pensioenstelsel betekent de 
komende jaren een grote verandering voor 
iedereen: voor deelnemers maar ook voor 
sociale partners en pensioenprofessionals die 
in de pensioensector actief zijn. Zij moeten de 
nieuwe pensioenregelingen gaan vormgeven 
en uitvoeren. Welke stappen zijn daarvoor 
nodig, wanneer gebeurt wat, en hoe helpen 
we elkaar bij deze transitie? Dat en meer 
vinden we straks op het nieuwe 
informatieplatform dat is opgezet voor en door 
professionals in de sector. Op 13 januari 2022 
gaat het platform live. Professionals die daar 
bij willen zijn, kunnen zich hier aanmelden. 

Lees bericht op de website  
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11 november 2021  
WRR over AI: oproep tot betrokkenheid professional  

 

De WRR doet terecht een oproep tot meer 
betrokkenheid van werknemers bij 
kunstmatige intelligentie (AI). Of het nou gaat 
om de ontwikkeling van AI, de inzet van AI of 
wetgevingsprocessen, in al deze domeinen is 
de positie van de werknemer in het geding, 
zegt VCP-beleidsadviseur Catelijne Muller, die 
in Brussel onze belangen behartigt en met 
name de Europese AI-regelgeving volgt. 

Lees bericht op de website  

 

12 november 2021  
Kabinet wil indexatie mogelijk maken in 2022  

 

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk 
maakt dat pensioenfondsen met een 
beleidsdekkingsgraad van 105 procent of 
meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat 
betekent dat het eenvoudiger wordt om de 
pensioenuitkeringen te verhogen, ook als de 
nieuwe pensioenwet nog niet door de Tweede 
Kamer is aangenomen. 

Lees bericht op de website  

 

10 november 2021  
Stichting van de Arbeid: meer oog voor de werkende mantelzorger  

 

Op de werkvloer is meer aandacht nodig voor 
de positie van mantelzorgers. Zij moeten de 
ruimte hebben om de combinatie van werk en 
mantelzorg bespreekbaar te maken. In de 
praktijk blijkt dat bijna de helft van de 
mantelzorgers dit lastig vindt. Toch is het 
belangrijk om dit te doen, zodat ze waar nodig 
ondersteuning kunnen krijgen van hun 
werkgever, zegt de VCP. 

Lees bericht op de website  
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16 november 2021  
Klaartje de Boer op Jaarcongres PensioenPro  

 

VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer is 
dit jaar een van de sprekers op het 
jaarcongres van PensioenPro. Ze neemt deel 
aan een paneldiscussie over het nieuwe 
pensioencontract. Het gaat daarbij in het 
bijzonder over wetgeving en de keuze van het 
contract. Het congres is op 9 december in het 
Mariott Hotel in Amsterdam. 

Lees bericht op de website  

 

9 november 2021  
AOW-leeftijd blijft ook in 2027 staan op 67 jaar  

 

De VCP heeft nog eens herhaald dat een 
verlaging van de AOW-leeftijd mogelijk zou 
moeten zijn wanneer sprake is van een daling 
van de levensverwachting. De huidige 
wettelijke systematiek voorziet alleen in een 
verhoging van de AOW-leeftijd, die vanaf 2024 
t/m 2027 op 67 jaar uitkomt. 

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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