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3 maart 2022  
VCP waarschuwt voor gevolgen arbeidskrapte  

 

Arbeidskrapte wordt een steeds urgenter 
probleem dat gevolgen kan hebben voor de 
professional. Werkdruk, de balans tussen 
werk en privé, de kwaliteit van het werk, het 
kan allemaal worden beïnvloed. Werk aan de 
winkel dus, voor de sociale partners en ook 
voor de politiek. De VCP besteedt de 
komende tijd in verschillende artikelen 
aandacht aan dit onderwerp. In dit artikel gaan 
we in op de oorzaken en effecten van 
arbeidskrapte. 

Lees bericht op de website  

 

2 maart 2022  
‘Aanval van Rusland vraagt om daadkracht voor lange termijn’  

 

De solidariteit en eensgezindheid die nu 
binnen de NAVO en de EU getoond wordt, 
moet zich niet alleen beperken tot de huidige 
situatie in de Oekraïne. De aanval van 
Rusland is een keerpunt in de 
veiligheidssituatie van Europa en vraagt om 
daadkracht en toewijding, ook voor de lange 
termijn. Dat zegt Niels van Woensel, voorzitter 
van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen 
& Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij 
Defensie (GOV|MHB), die via de CMHF is 
aangesloten bij de VCP. 

Lees bericht op de website  

 

28 februari 2022  
Veroordeling inval en oproep solidariteit met Oekraïne  

 

Het Europees Verbond van Vakverenigingen 
(ETUC), waarbij ook de VCP is aangesloten, 
heeft de Russische inval in Oekraïne in harde 
bewoordingen veroordeeld. “Wij veroordelen 
de oorlog scherp waarbij mensen en 
werkenden als eersten worden geraakt, en 
doen een oproep tot een onmiddellijk herstel 
van dialoog, vrede en democratie”, zo staat in 
een verklaring die ETUC heeft uitgebracht. 

Lees bericht op de website  
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2 maart 2022  
Grote belangstelling voor STAP-budget voor nieuwe opleiding  

 

De STAP-regeling waarmee je subsidie kunt 
krijgen voor een opleiding is in werking 
getreden. Sinds gisteren is het mogelijk om 
een aanvraag te doen. De belangstelling is 
groot: twee derde van het beschikbare budget 
is al vergeven. De VCP hoort graag waar jij 
tegenaan loopt, klik hier op het formulier en 
laat het ons weten. 

Lees bericht op de website  

 

28 februari 2022  
SZW verkent aanpassingen voor concurrentiebeding  

 

Werknemers die van werk willen veranderen 
mogen niet onnodig in de weg worden 
gezeten door een concurrentiebeding. Veel 
werkgevers halen een concurrentiebeding van 
stal, zonder dat ze kunnen uitleggen waarom. 
Bovendien houdt het de arbeidsmarkt op slot, 
wat zeker in een tijd van krapte niet wenselijk 
is. In een ambtelijke verkenning die het 
kabinet naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd, staan enkele mogelijke voorstellen 
om aan dit probleem een eind te maken. 
Minister Karien van Gennip (SZW) zal op een 
later moment besluiten welke daarvan haar 
voorkeur heeft. 

Lees bericht op de website  

 

22 februari 2022  
Help meer mensen met een beperking aan werk!  

 

Het kabinet moet veel meer doen om mensen 
met een beperking aan een baan te helpen. 
Op dit moment is nog niet de helft van hen 
actief op de arbeidsmarkt, ondanks allerlei 
maatregelen. Er moet veel meer worden 
ingezet op hulp op maat, zodat mensen met 
een beperking passend werk vinden en een 
normaal bestaan kunnen hebben. Dat staat in 
een brief die een groep maatschappelijke 
organisaties waaronder VCP heeft gestuurd 
naar de Tweede Kamer, die hier morgen over 
debatteert. 

Lees bericht op de website  
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