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16 juni 2022  
VCP komt met nieuw Pensioenlabel  

 

Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen 
vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt 
daarom dat er een Pensioenlabel moet komen, 
waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe de 
arbeidsvoorwaarde pensioen is geregeld. Het 
Pensioenlabel geeft net als een energielabel 
helder inzicht in wat je later aan pensioen kunt 
verwachten. Bekijk hier de onepager. 

Lees bericht op de website  

 

22 juni 2022  
SWOM viert 10-jarig bestaan  

 

Een landelijk netwerk met SWOM-hubs in de 
provincies, in samenwerking met lokale 
partners. Deze ambitie ziet oprichter Bart de 
Bart van de Stichting Studeren en Werken op 
Maat voor zich. Dat zei hij tijdens de viering van 
het 10-jarig bestaan van zijn organisatie, die is 
aangesloten bij de VCP. 

Lees bericht op de website  

 

16 juni 2022  
VCP-jaarverslag gepubliceerd rond thema ‘In Transitie’  

 

Het VCP-publieksjaarverslag is vandaag 
gepubliceerd. Het is te vinden onder deze link. 
Het centrale thema is In transitie. 

Lees bericht op de website  

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=b3489a4836&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=debef913c2&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=81f4da5e6b&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=eb95ae8121&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=c9075fa70b&e=bc0219770e
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https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=72e0cf6105&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=fa7727c340&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=f9f4852fff&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=4d08147aff&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=ec68e18bfd&e=bc0219770e


 

21 juni 2022  
VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter  

 

De VCP is blij met de benoeming van Kim 
Putters tot nieuwe voorzitter van de SER. 
Putters zal op 16 september aantreden. Zijn 
benoeming kan rekenen op breed draagvlak bij 
vakbonden, werkgeversorganisaties en 
kroonleden. In zijn nieuwe rol zal Putters een 
verbindende rol gaan spelen tussen partijen 
binnen en buiten de Raad. 

Lees bericht op de website  

 

15 juni 2022  
Bied mensen met een beperking werk en bestaanszekerheid  

 

Bied mensen met een beperking 
bestaanszekerheid en werk. Die oproep deed 
de zogeheten Werkcoalitie vandaag aan 
minister Schouten van armoedebeleid en 
participatie. De Werkcoalitie – bestaande uit 
VCP, Stichting studeren en werken op maat, 
FNV, CNV, Ieder(in), de Landelijke 
Cliëntenraad, Wij Staan Op!, MIND en Coalitie 
voor inclusie – overhandigde de minister 
daarvoor een manifest. 

Lees bericht op de website  

 

13 juni 2022  
Pensioenuitkeringen mogelijk dit jaar omhoog  

 

Pensioenfondsen met een 
beleidsdekkingsgraad van 105 procent kunnen 
de pensioenuitkeringen dit jaar al verhogen als 
ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat 
staat in een Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) die het kabinet vandaag heeft 
gepubliceerd. De VCP vindt het positief dat 
indexatie nu al mogelijk wordt, maar vindt het 
tegelijk van belang dat daadwerkelijk een groot 
deel van de werkenden en gepensioneerden 
van Nederland hier profijt van heeft. 

Lees bericht op de website  
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15 juni 2022  
Week van de RI&E in het teken van bedrijfsblindheid  

 

Losliggende snoeren, een verkeerd afgesteld 
beeldscherm, te hoge werkdruk: risicovolle 
situaties op de werkvloer zijn er in allerlei 
soorten en maten. Maar veel organisaties en 
bedrijven hebben er te weinig oog voor. De 
week van de RI&E (20 – 24 juni) draait daarom 
dit jaar om bedrijfsblindheid. De VCP werkt 
binnen het Steunpunt RI&E samen aan 
afspraken om werk veiliger en gezonder te 
maken. 

Lees bericht op de website  

 

 

 

Stuur deze nieuwsbrief naar een vriend 

 

U kunt zich inschrijven voor de VCP Nieuwsbrief, zodat u tweewekelijks op de 
hoogte wordt gehouden via email. Vragen of opmerkingen: info@vcp.nl. 

 
        

 

Disclaimer 
De VCP heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te benaderen. Mocht dat 
niet gelukt zijn, vriendelijk verzoek u te melden bij info@vcp. 
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