
VCP-Nieuwsbrief 22.08                                 

 

4 mei 2022  
Chris van Veldhuizen directeur HZC  

 

Vakbonden moeten zichzelf opnieuw uitvinden. 
Sla daarom de handen ineen om ze betekenis 
te geven voor de toekomst. Dat is kort gezegd 
de missie van Chris van Veldhuizen, die 
onlangs aantrad als directeur van Het Zwarte 
Corps (onder meer machinisten, monteurs en 
machine gebonden personeel) en in die 
hoedanigheid is benoemd tot lid van het 
Algemeen Bestuur van de VCP. 

Lees bericht op de website  

 

3 mei 2022  
RMT Flevoland helpt eigenaar taxibedrijf aan nieuwe baan  

 

De VCP en vakorganisatie De Unie helpen 
mensen bij het vinden van nieuw werk. Ze zijn 
actief in zogeheten Regionale Mobiliteitsteams 
(RMT’s), die speciaal voor dit doel zijn 
opgericht. In Flevoland hielpen ze Tiny Bakker 
(56) uit Almere aan een nieuwe functie. 

Lees bericht op de website  

 

25 april 2022  
Opleiding volgen? Nieuw tijdvak voor subsidieregeling STAP  

 

Professionals die aan bijscholing willen doen, 
let op: deze week was de start van het tweede 
tijdvak voor de aanvraag van een STAP-
budget. Wie een opleiding wil gaan volgen, kan 
via de STAP-regeling een subsidie krijgen van 
1000 euro. Heb jij vragen of opmerkingen over 
de STAP-regeling, meld het ons hier. 

Lees bericht op de website  
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4 mei 2022  
Nieuwe voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance  

 

De Alliantie Medezeggenschap en Governance 
(AMG) heeft Dorine Wekking benoemd tot 
nieuwe voorzitter. Ze is de opvolger Inge 
Brakman, die tot begin dit jaar in functie was. 
De brede achtergrond van Wekking maakt dat 
zij bij uitstek geschikt is om het voorzitterschap 
op zich te nemen. 

Lees bericht op de website  

 

29 april 2022  
Weinig kans op succes bij experimenten pensioen zelfstandigen  

 

De kans is klein dat er experimenten van de 
grond komen waarmee meer zelfstandigen net 
als de meeste werknemers aanvullend 
pensioen gaan opbouwen in de tweede pijler. 
Er zijn nog veel te veel juridische obstakels, 
zegt de VCP in een reactie op een 
internetconsultatie van het Besluit 
experimenten pensioenregeling voor 
zelfstandigen. 

Lees bericht op de website  

 

19 april 2022  
Nauwere samenwerking binnen IMVB-convenant  

 

Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar 
over een breed front de samenwerking met 
elkaar gezocht om het convenant voor 
maatschappelijk verantwoord beleggen verder 
vorm te kunnen geven. Dat staat in de 
Jaarrapportage 2021 die vandaag is 
gepubliceerd. 

Lees bericht op de website  
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