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Arbeidskrapte: duidelijke keuzes maken ten behoeve van publieke
taken
De SER heeft vandaag een briefadvies
uitgebracht over de vraag hoe om te gaan met
de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt.
Een belangrijke oplossing ligt in de waarde die
we als samenleving willen toekennen aan de
publieke dienstverlening, zoals de zorg,
veiligheid en onderwijs. Door hier heldere
keuzes in te maken met een duidelijke focus op
de lange termijn, wordt het weer aantrekkelijk
om in deze sectoren te gaan werken. Daar
plukt de samenleving als geheel ook haar
vruchten van.
Lees bericht op de website

25 mei 2022
Ook middengroepen hebben last van hoge inflatie
In De Telegraaf stond een artikel over
nivellering en hoe de loonkloof via cao’s
verkleind wordt. VCP voorzitter Nic van
Holstein reageerde.
Lees bericht op de website
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25 mei 2022
Denktank VCP YP buigt zich over nieuwe pensioenstelsel
Na de brede informatieve VCP-bijeenkomst
over de Wet Toekomst Pensioenen waren
vandaag de jongeren aan de beurt. Voor de
pensioendenktank van VCP Young
Professionals hielden VCP-beleidsmedewerker
Klaartje de Boer en bestuurder Ruud Stegers
een presentatie waarin ze uitgebreid ingingen
op de veranderingen in ons pensioenstelsel.
Lees bericht op de website

23 mei 2022
Fabian Ouwehand lid van adviesorgaan VO van ABP
Pensioenwoordvoerder Fabian Ouwehand van
VCP Young Professionals is gekozen tot lid van
het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP, het
pensioenfonds voor mensen die werken bij de
overheid en in het onderwijs. Voor de recente
VO-verkiezing stond Fabian op de lijst van
vakorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP.
De benoeming geldt voor een periode van vier
jaar.
Lees bericht op de website

25 mei 2022
Vakcentrales scherp tegen alcohol- en drugstesten op werkvloer
De vakcentrales FNV, CNV en VCP zijn fel
tegen het voornemen van het kabinet om
alcohol- en drugstesten op de werkvloer
mogelijk te maken. In een brief aan de Tweede
Kamer schrijven ze dat het voorstel in strijd is
met de grondrechten en dat er geen enkele
noodzaak is om dit te gaan doen.
Lees bericht op de website

18 mei 2022
PensioenLab viert 10-jarig jubileum op eindevent
Stichting PensioenLab bestaat alweer 10 jaar,
dat werd gisteren gevierd tijdens het eindevent.
“Er is veel bereikt de afgelopen jaren, maar er
is nog genoeg werk aan de winkel”, zegt Sacha
Heemskerk, bestuurslid van Stichting
PensioenLab. Tijdens het eindevent hebben
jongeren hun adviezen gepresenteerd aan de
pensioensector én zijn de diploma’s
overhandigd aan de jongeren om aan de slag
te gaan als pensioenfondsbestuurder.
Lees bericht op de website

17 mei 2022
Laatste monitoring IMVB-pensioenconvenant van start
Elk jaar wordt gemeten in hoeverre de
afspraken in het IMVB-convenant pensioenen
(Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen) tot uitvoering zijn gebracht. Dit jaar
de laatste keer. Het convenant heeft als doel de
negatieve gevolgen van beleggingen door
pensioenfondsen op samenleving en milieu te
voorkomen en aan te pakken. De VCP roept
haar pensioenfondsbestuurders bij
pensioenfondsen op vroeg te starten met het
invullen van de monitoring.
Lees bericht op de website

11 mei 2022
Bredere informatieve VCP-pensioenbijeenkomst
De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) was
onderwerp van een informatieve bijeenkomst,
die de VCP op 9 mei heeft gehouden. De
aanwezigen kregen een helder overzicht van
wat er nu ligt, het wetgevingsproces en wat er
de komende jaren nog moet gebeuren. Aan de
bijeenkomst namen diverse caoonderhandelaars, pensioenfondsbestuurders
en specialisten van de bij de VCP aangesloten
organisaties deel.
Lees bericht op de website

12 mei 2022
Werving PensioenLab weer van start. Meld je nu aan!
Het PensioenLab geeft jongeren de
mogelijkheid om vernieuwing en verandering in
de pensioensector teweeg te brengen. Wil jij je
met andere jongeren een paar maanden écht
verdiepen in een pensioenvraagstuk en jouw
advies presenteren aan de sector? Meld je dan
nu aan!
Lees bericht op de website

