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Concurrentiebeding: doe mee aan onze enquête
Het kabinet wil de regels voor het
concurrentiebeding aanpassen. Hoe zou dat
vorm moeten krijgen en waar loop jij als
werkende tegenaan? Laat het ons weten en
doe mee aan onze enquête. Klik hier om de
enquête in te vullen.
Lees bericht op de website

9 juni 2022
Verhoging minimumloon moet doorwerken in loongebouw
De VCP is positief over de Europese
afspraken die deze week zijn gemaakt over
verhoging van het minimumloon. Voor
Nederland betekent dit dat het minimumloon
veel meer omhoog moet dan het kabinet van
plan is, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik
Klapwijk. Daarnaast is belangrijk dat de
verhoging doorwerkt in het loongebouw, zodat
met name de middeninkomens kunnen
meestijgen.
Lees bericht op de website

2 juni 2022
RMT’s breiden doelgroep uit
De Regionale Mobiliteitsteams die tijdens
corona in het leven werden geroepen om
mensen naar werk te helpen, gaan hun
doelgroepen uitbreiden. Vanaf nu vallen ook
mensen die al voor de pandemie zonder werk
zaten onder de regeling. Dat kan gaan om
mensen met een bijstandsuitkering, maar ook
om mensen zonder uitkering.
Lees bericht op de website

2 juni 2022
VNV wint rechtszaak tegen KLM over vaccinatiestatus
De VNV is blij met de uitspraak van de
rechtbank Amsterdam die KLM per direct
verbiedt kandidaat vliegers nog langer naar
hun vaccinatiestatus te vragen en dit
gebruiken om kandidaten af te wijzen. De VNV
onderschrijft de positie van de overheid dat
vaccineren belangrijk is, maar dat
vaccinatieplicht door de werkgever niet is
toegestaan. “Wij waren van mening dat KLM
zich daar niet aan hield en bovendien onze
afspraken daarover schond, zonder dat daar
operationele noodzaak toe was”, zo schrijft de
VNV, die is aangesloten bij de VCP.
Lees bericht op de website

1 juni 2022
DNB in gesprek met jongeren
VCP Young Professionals is samen met
andere jongeren en jongerenorganisaties in
gesprek gegaan met president Klaas Knot van
De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurslid
Frank Elderson van de Europese Centrale
Bank (ECB). Het doel van de bijeenkomst was
om op te halen wat er leeft onder jongeren en
welke ideeën er zijn. Het gesprek stond in het
teken van de economie van de toekomst én
de hoge inflatie.
Lees bericht op de website

9 juni 2022
Subsidie voor verbeteren mentale weerbaarheid werkenden
Er is een subsidieprogramma gestart om de
mentale weerbaarheid van werkenden te
versterken. Veel van hen hebben behoefte
aan extra ondersteuning als gevolg van de
coronapandemie. Onder meer werknemers-,
werkgevers- en brancheorganisaties kunnen
een aanvraag doen.
Lees bericht op de website

31 mei 2022
Netsparbijeenkomst specifiek voor sociale partners
De SER houdt op donderdag 30 juni een
bijeenkomst voor sociale partners over enkele
actuele pensioenthema’s. Kennisnetwerk
Netspar heeft een aantal onderzoeken gedaan
om inzicht te geven in de beleidskeuzes die
sociale partners kunnen maken binnen de Wet
Toekomst Pensioenen en naar diversiteit
binnen pensioenfondsen.
Lees bericht op de website

30 mei 2022
Nieuwe pensioenwet: eerste appreciatie van de doelen
De Wet Toekomst Pensioenen ligt nu bij de
Tweede Kamer, een goed moment om de
doelen uit het Pensioenakkoord tegen het licht
te houden. Zijn de waarborgen voor een goed
pensioen voldoende? Wat er nu voorligt is
volgens de VCP op dit moment het meest
haalbare, veel doelen zijn wel gerealiseerd.
Lees bericht op de website

31 mei 2022
Oplopende inflatie en WTP: pensioenpremie in tact houden
De oplopende inflatie en de komst van het
nieuwe pensioenstelsel mogen er niet toe
leiden dat werkgevers de pensioenpremie
gaan verlagen. Het ligt eerder voor de hand
om de lonen te verhogen of de belastingen te
verlagen om de gevolgen van de oplopende
inflatie op te vangen, zegt VCPbeleidsmedewerker Klaartje de Boer. “Hogere
lonen zorgen ook weer voor een beter
pensioen.”
Lees bericht op de website
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