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17 februari 2022  
Zorgen over almaar oplopende inflatie  

 

De almaar oplopende inflatie is een groot punt 
voor zorg, niet alleen voor de lagere inkomens 
maar ook voor de middengroepen. De 
compensatiemaatregelen die het kabinet tot 
nu heeft genomen geven wel wat verlichting, 
maar het is niet voldoende. De stijgende 
inflatie zal aan veel CAO-tafels een belangrijk 
gespreksonderwerp zijn de komende tijd. 

Lees bericht op de website  

 

15 februari 2022  
Versoepelingen welkom, maar houd werkvloer veilig  

 

Het kabinet heeft aangekondigd dat Nederland 
in drie stappen weer open gaat. Per 25 
februari zullen de meeste 
coronaverplichtingen zijn opgeheven. Een 
reeks van adviezen blijft voorlopig van 
toepassing. Het thuiswerkadvies is per direct 
versoepeld: werk maximaal de helft van de 
werktijd op kantoor. Voor de VCP zijn 
veiligheid op de werkvloer en de herbezinning 
op de middellange termijnaanpak van belang. 
Met deze nieuwe fase lijkt de invoering van 
het coronatoegangsbewijs op de werkvloer 
van de baan. De VCP was zeer kritisch op het 
wetsvoorstel. 

Lees bericht op de website  

 

10 februari 2022  
Vanaf 1 maart 1000 euro subsidie voor opleiding werkenden  

 

Op 1 maart treedt een nieuwe regeling in 
werking voor financiering van scholingskosten. 
Werkenden en niet-werkenden kunnen 
jaarlijks 1000 euro subsidie krijgen voor een 
opleiding. Maar wees op tijd: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Hieronder de 
belangrijkste onderdelen van deze zogeheten 
STAP-regeling. 

Lees bericht op de website  
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10 februari 2022  
Nog weinig afspraken over hybride werken  

 

Een grote meerderheid van de thuiswerkers 
wil thuis blijven werken als de 
coronapandemie voorbij is, maar daar zijn nog 
lang niet altijd afspraken over gemaakt. Dat 
blijkt uit een uitvraag van TNO onder ruim 
8.000 werknemers die eind vorig jaar is 
gehouden. De VCP vindt dat werkgevers nu 
aan de slag moeten met goed beleid voor 
hybride werken, maar daarnaast ook echt 
werk moeten maken van goede 
arbeidsomstandigheden. 

Lees bericht op de website  

 

8 februari 2022  
VCP heeft zorgen over positie van de platformwerker  

 

Het voorstel van de Europese commissie om 
platformwerk te reguleren rammelt aan diverse 
kanten. Het is zeer de vraag of 
platformwerkers hiermee de adequate 
bescherming zullen krijgen zoals de 
commissie zelf denkt. Bovendien zijn er grote 
risico’s op het gebruik van algoritmes en 
kunstmatige intelligentie bij het managen van 
platformwerkers. 

Lees bericht op de website  

 

9 februari 2022  
Kabinet: aantal mensen zonder pensioen moet flink omlaag  

 

Het kabinet wil samen met sociale partners 
het aantal mensen zonder pensioenregeling 
substantieel omlaag brengen de komende tijd. 
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft 
minister Carola Schouten van Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen dat de zogeheten 
witte vlek (zoals deze groep ook wel wordt 
genoemd) ‘geen tijdelijk fenomeen’ is. Het 
gaat om bijna een miljoen werknemers, 
volgens de VCP een zorgelijk hoog aantal. 

Lees bericht op de website  
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12 februari 2022  
Houd koppeling met AOW in stand!  

 

De VCP heeft vorige maand de politiek 
opgeroepen om de koppeling in stand te 
houden tussen het wettelijk minimumloon en 
AOW. De AOW is de basis van het 
pensioenstelsel. De AOW kent als 
basisuitkering daarom wettelijk een koppeling 
aan het minimumloon. 

Vorige maand is onderstaande oproep gedaan 
met een coalitie van maatschappelijke 
organisaties (vakbonden en diverse 
organisaties voor senioren, patiënten, mensen 
met een beperking en armoedebestrijding) 
aan de Tweede Kamer. 

In het Kamerdebat over de regeringsverklaring 
is uitgebreid stilgestaan bij de oproep en de 
koppeling van de AOW. Steeds meer politieke 
partijen spreken zich uit voor behoud van de 
koppeling AOW. Het is belangrijk dat er steeds 
breder politiek draagvlak ontstaat. 

Lees bericht op de website  
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