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ETUC: platformwerkers zijn gewoon werknemer
Voor bedrijven als Uber en Deliveroo wordt
het heel lastig om platformwerkers niet aan te
merken als werknemer. Die conclusie trekt de
Europese vakbondskoepel ETUC, die vijf
platformbedrijven heeft onderworpen aan
nieuwe Europese criteria. Volgens de
organisatie, waarbij ook de VCP is
aangesloten, doen platformbedrijven er goed
aan met de bonden om de tafel te gaan en
afspraken te maken over zaken als loon en
werkomstandigheden.
Lees bericht op de website

3 februari 2022
Coalitieakkoord: besteedbaar inkomen
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 besteedbaar inkomen.
Lees bericht op de website

2 februari 2022
Van werk naar werk: Toekomstpro(o)f serieuze speler
De VCP en vakorganisatie De Unie hebben
hun rol om mensen naar (nieuw) werk te
helpen voortvarend opgepakt. Vorig jaar
hebben ze 134 mensen in begeleiding
genomen, de meesten van hen in het laatste
kwartaal.
Lees bericht op de website

3 februari 2022
VCP-bestuurslid Aleid Ringelberg mikt op nieuwe aanwas
De VCP heeft Aleid Ringelberg van
vakorganisatie CMHF benoemd tot lid van het
Algemeen Bestuur (AB). Ze neemt de plaats in
van Louis Otten, die vorig jaar afscheid nam.
Ringelberg wil zich actief inzetten voor een
verbreding van de vakbond, met meer
jongeren en meer diversiteit in de achterban.
Lees bericht op de website

25 januari 2022
Versoepeling coronaregels, sectoren verder open
Het is begrijpelijk dat het kabinet vandaag
heeft aangekondigd dat de maatschappij
verder open kan. De VCP signaleerde eerder
al de spanningen in de samenleving en het
afnemende draagvlak voor beperkende
maatregelen. Het kabinet neemt nu de ruimte
die er is om sectoren verder te openen. Om
het risico te beperken wordt een beroep
gedaan op sectoren om de coronaregels na te
leven. Het thuiswerkadvies blijft onveranderd.
Lees bericht op de website

21 januari 2022
SER Jongerenplatform: positie van jongeren is niet verbeterd
De positie van jongeren blijft uiterst zorgelijk.
Het SER-Jongerenplatform luidde in 2019 al
de noodklok, waarbij onder meer werd
gewezen op zaken als schulden, slechte
toegang tot de woningmarkt en mentale
problemen door bijvoorbeeld werkdruk en
stress. Nu, ruim twee jaar later, meldt het
Jongerenplatform dat het kabinet onvoldoende
heeft gedaan om jongeren aan een beter
bestaan te helpen. In de vandaag uitgebrachte
verkenning ‘Veelbelovend, Kansen en
belemmeringen voor jongeren in 2021’ staat
dat hun positie niet is verbeterd en in een
aantal gevallen zelfs is verslechterd.
Lees bericht op de website

21 januari 2022
Indexatievoorstel stap vooruit, maar haalbaarheid is onzeker
De VCP noemt het kabinetsvoorstel dat het
mogelijk maakt de pensioenen dit jaar te
verhogen een voorzichtige stap in de goede
richting. Tegelijk staat het voor de VCP nog
bepaald niet vast of het ook gaat lukken om
daadwerkelijk eerder te indexeren. Dat staat in
de reactie van de VCP op een
internetconsultatie.
Lees bericht op de website
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