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Vakbonden eisen stevige aanpak hardheden WIA
Vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat het
kabinet de WIA (Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen) verbetert. De tienduizenden
mensen die jaarlijks de WIA instromen moeten
kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen en
een goede begeleiding naar werk; dat is nu niet
het geval. In het witboek ‘Hardheden in de WIA’
staan voorbeelden van zieke werknemers die
de dupe zijn van hardheden in de WIA. De
bonden komen met oplossingen en
aanbevelingen om de WIA te ontdoen van haar
onmenselijke bejegening en hardheden.
Lees bericht op de website

4 april 2022
Nieuw stelsel studiefinanciering: zorgen over middeninkomens
De nieuwe aanvullende beurs zoals het kabinet
die voor ogen ziet, zal niet voor iedereen
soelaas bieden. De jongerenorganisatie van de
VCP, VCP Young Professionals, is bang dat
met name studenten met ouders met een
middeninkomen buiten de boot vallen als er
niets verandert aan de inkomensgrens.
Lees bericht op de website

13 april 2022
Handige zoekfunctie op platform voor pensioenprofessionals
De website werkenaanonspensioen.nl voor
professionals in de pensioensector heeft er een
handige tool bij: een zoekmachine waarmee
verschillende documenten tegelijk kunnen
worden geraadpleegd. Bij elke zoekopdracht
verschijnen ook linkjes die toegang geven tot
een document, zoals een wetstekst. Met één
druk op de knop kom je terecht op exact de
pagina waar de tekst is gevonden.
Lees bericht op de website

13 april 2022
Vacature VCP-zetel voor centrale cliëntenraad UWV
Als uitkeringsgerechtigde of werkzoekende van
het UWV kun je zitting nemen in een zogeheten
cliëntenraad, die zich bezighoudt met de
dienstverlening van de organisatie. De VCP
heeft een zetel in de centrale cliëntenraad en is
op zoek naar iemand die deze plek kan
opvullen. De functie is per direct beschikbaar.
Klik hier voor de volledige vacaturetekst.
Lees bericht op de website

31 maart 2022
Onkostenvergoeding flexibele werkplekken moet fiscaal ruimer
Werknemers die niet op kantoor werken maar
elders, moeten een hogere
werkkostenvergoeding krijgen. Dat geldt niet
alleen voor thuiswerkers maar ook voor
mensen die aangewezen zijn op bijvoorbeeld
een werkhub omdat er thuis geen plek is. De
kosten die ze nu maken wegen bij lange na niet
op tegen de 2 euro die nu fiscaal mag worden
vergoed. Er is veel onduidelijkheid. Er moet
voor werknemers een ruimere fiscale
vergoeding komen die past in een moderne
samenleving, waarin werken niet meer
gebonden is aan plaats en tijd. Dat zegt de
VCP naar aanleiding van het vandaag
verschenen SER-advies over hybride werken.
Lees bericht op de website

4 april 2022
Fabian Ouwehand kandidaat voor ABP verantwoordingsorgaan
Pensioenwoordvoerder Fabian Ouwehand van
VCP Young Professionals is kandidaat voor het
verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, het
pensioenfonds voor mensen die werken bij de
overheid en in het onderwijs. Hij spreekt van
een ‘uniek moment’ met een nieuw
pensioenstelsel om kritisch mee te kunnen
denken over de uitvoering van pensioenbeleid
van ABP. Op dit moment loopt de verkiezing
voor het VO.
Lees bericht op de website

6 april 2022
Verlenging PAWW: snel in actie komen
CAO-partijen die de zogeheten PAWW-regeling
willen verlengen, doen er goed aan dit zo snel
mogelijk in orde te maken. Anders bestaat de
kans dat werknemers die later dit jaar hun baan
kwijtraken niet meer verzekerd zijn tegen
werkloosheid. Met een PAWW-uitkering worden
de WW en de loongerelateerde WGA bij
arbeidsongeschiktheid verlengd. Het gaat om
een private regeling, waaraan diverse bedrijven
en sectoren meedoen.
Lees bericht op de website

