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11 december 2021  
Kerst 2021: blijf gezond!  

 

Het jaar zit er bijna op. De VCP kijkt terug op 
een periode die wederom enerverend was. 
Corona is nog steeds onder ons, samen 
proberen we er het beste van te maken. 

Lees bericht op de website  

 

15 december 2021  
Verdeelde samenleving vraagt agenda die verder reikt dan 
coalitieakkoord  

 

Er ligt een grote opdracht voor politiek en 
kabinet die veel verder reikt dan een 
coalitieakkoord. Er is een grote behoefte aan 
herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk 
verdeeld en gepolariseerd is. Het is aan een 
nieuw kabinet om van de samenleving weer 
een coherent geheel te maken, en het 
vertrouwen in overheid, instituties en politiek 
te herstellen, zegt de Vakcentrale voor 
Professionals (VCP) in eerste reactie op het 
coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU 
dat vandaag is gepresenteerd. “Deze coalitie 
belooft nieuw elan, maar in elan kun je niet 
wonen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Lees bericht op de website  
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16 december 2021  
Coalitieakkoord: rol van de professional  

 

De VCP gaat de komende tijd dieper in op het 
coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke 
onderdelen behandelen die voor ons en de 
VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat 
het om professionele ruimte. De VCP vindt het 
positief dat op verschillende plaatsen in het 
coalitieakkoord het belang van de professional 
wordt benadrukt. 

Lees bericht op de website  

 

14 december 2021  
Paneldiscussie PensioenPro 9 december Wet Toekomst Pensioenen  

 

Op 9 december nam VCP-beleidsmedewerker 
Klaartje de Boer deel aan de paneldiscussie 
tijdens het PensioenPro jaarcongres. Het 
centrale thema was de nieuwe pensioenwet 
Toekomst Pensioenen, die sinds 26 november 
ter advisering bij de Raad van State ligt. De 
Boer verklaarde dat de VCP met grote 
belangstelling uitkijkt naar het advies van de 
Raad. “Mochten er verrassingen in staan, dan 
gaan de partijen opnieuw om de tafel om naar 
oplossingen te zoeken, zo is afgesproken.” 

Lees bericht op de website  

 

16 december 2021  
Uitvoering pensioenconvenant: vooruitgang maar nog werk aan de 
winkel  

 

Pensioenfondsen boekten vooruitgang bij het 
toepassen van de afspraken over 
Internationaal maatschappelijk verantwoord 
beleggen, maar een eindprint is nodig om de 
beoogde doelen te halen. Dat meldt de 
Monitoringscommissie van het zogeheten 
IMVB-convenant voor de pensioensector, dat 
drie jaar geleden werd onder andere door de 
VCP werd ondertekend. 

Lees bericht op de website  
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16 december 2021  
Garantietermijn Wajongers wordt tijdelijk verlengd  

 

De VCP is blij dat Wajongers langer financiële 
garanties krijgen wanneer ze onverhoopt hun 
baan verliezen. Het kabinet heeft besloten de 
zogeheten garantietermijn met twaalf 
maanden te verlengen naar in totaal 24 
maanden, en niet met vijf zoals eerst was 
voorgesteld. Dit betekent dat Wajongers meer 
tijd krijgen om een baan te vinden zonder er in 
inkomen op achteruit te gaan. “Vanwege de 
coronacrisis is het nóg lastiger om een nieuwe 
baan te vinden. Een tijdelijke verlenging van 
12 maanden geeft Wajongers meer tijd”, zegt 
Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker VCP. 

Lees bericht op de website  

 

9 december 2021  
EU-voorstel heeft stevige impact op positie platformwerker  

 

Het is positief dat de Europese commissie 
randvoorwaarden stelt aan het gebruik van AI 
(kunstmatige intelligentie) om platformwerkers 
te managen, maar de vraag is of dit voldoende 
zal zijn. “De fundamentele rechten van 
werknemers kunnen in het geding komen, 
daar moeten we goed over waken. Bovendien 
is AI lang niet zo betrouwbaar en effectief als 
sommige aanbieders beweren”, zegt VCP EU-
adviseur Catelijne Muller. 

Lees bericht op de website  

 

7 december 2021  
Compensatie nieuwe pensioenstelsel binnen pensioendomein  

 

De VCP vindt het verstandig wanneer de 
afschaffing van de doorsneesystematiek of de 
overgang naar een ander contract binnen het 
pensioendomein wordt gecompenseerd. 
Pensioen is belangrijk en van de lange termijn 
en als daar schade aan wordt toegebracht 
moet dat worden hersteld. 

Lees bericht op de website  
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16 december 2021  
13 januari 2022 lancering Informatieplatform Pensioenakkoord  

 

Het nieuwe pensioenstelsel betekent voor 
iedereen een grote verandering, zeker ook 
voor professionals in de pensioensector. 
Welke stappen zijn nodig, wanneer gebeurt 
wat, hoe helpen we elkaar daarbij en zorgen 
we voor het juiste kennisniveau bij alle 
betrokken partijen? Dat en meer staat op een 
nieuw informatieplatform 
werkenaanonspensioen.nl dat op 13 januari 
wordt gelanceerd. Het platform is opgezet 
door en voor de professionals in de sector. 
Aanmelden voor de lancering kan hier. 

Lees bericht op de website  

 

14 december 2021  
Nieuwe SER-handreikingen medezeggenschap  

 

De SER heeft twee nieuwe handreikingen 
gepubliceerd op het gebied van 
medezeggenschap. Een daarvan draait om 
het overleg tussen ondernemingsraad (or) en 
bestuurders over strategische onderwerpen. 
De andere gaat over de vraag hoe 
bestuurders de relatie met de 
ondernemingsraad binnen de zogeheten 
driehoek (raad van bestuur, raad van 
commissarissen en or) kunnen versterken. 

Lees bericht op de website  

 

6 december 2021  
Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’  

 

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 
het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het 
gemis aan pensioenopbouw onder 
werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit 
aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet 
alleen sociale partners aan moeten werken 
maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van andere partijen nodig 
is. De Stichting van de Arbeid komt nu met de 
eerste voorgangsrapportgage. ‘De VCP geeft 
in reactie hierop aan dat er goed is gewerkt 
aan het actieplan, maar er is ook nog 
voldoende werk te doen is de komende tijd om 
het aantal werknemers zonder pensioen 
daadwerkelijk omlaag te brengen’, aldus VCP-
senior beleidsmedewerker Klaartje de Boer. 

Lees bericht op de website  
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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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