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Kabinet pakt problemen arbeidsmarkt breed aan
De VCP is blij dat de weg naar de
noodzakelijke trendbreuk op de arbeidsmarkt
door het kabinet nu wordt ingezet. De
hoofdlijnenbrief die het kabinet hier vandaag
over heeft uitgebracht, vormt een belangrijke
aanzet om de problemen die op de
arbeidsmarkt spelen serieus aan te pakken, al
vragen veel onderwerpen nog om een nadere
uitwerking.
Lees bericht op de website

5 juli 2022
Een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus
Uitzendbureaus en andere partijen die
arbeidskrachten ter beschikking stellen
moeten in de toekomst aan strengere regels
voldoen. Ze mogen alleen mensen uitlenen
als ze beschikken over een certificaat, zo laat
de minister vandaag weten in een brief aan
de Tweede Kamer. Volgens de VCP is dit een
belangrijke stap om malafide uitleners een halt
toe te roepen en arbeidskrachten de juiste
bescherming te bieden. “Er moet zo snel
mogelijk een eind komen aan misstanden op
het gebied van onderbetaling, huisvesting en
gezond en veilig werken”, zegt
beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.
Lees bericht op de website
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5 juli 2022
Handige online tool van SWOM voor hybride werken
De Stichting Studeren en Werken op Maat
(SWOM) heeft een handige online
adviesdesk in het leven geroepen voor
hybride werken. Voor zowel werknemers als
werkgevers biedt de website nuttige informatie
die van pas komt bij het vormgeven van
hybride werken.
Lees bericht op de website

6 juli 2022
Stand van zaken Wet Toekomst Pensioenen
De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die het
nieuwe pensioenstelsel vormgeeft, ligt nu in
de Tweede Kamer. In een recente
pensioennieuwsbrief schreef de VCP
hierover. Hierbij een korte update.
Lees bericht op de website

5 juli 2022
Nieuwe informatie op werkenaanonspensioen.nl
In januari lanceerde de Stichting van de
Arbeid in samenwerking met het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
website werkenaanonspensioen.nl. Deze
website is bedoeld om vertegenwoordigers
van werknemers en werkgevers – denk aan
cao-partijen maar ook Ondernemingsraden en
verschillende pensioenuitvoerders – te
ondersteunen bij de implementatie van de
nieuwe Pensioenwet. De transitie naar het
vernieuwde pensioenstelsel is een grote en
omvangrijke klus.
Lees bericht op de website

30 juni 2022
Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen
Het kabinet heeft een brief gepubliceerd over
de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt.
In de brief aan de Tweede Kamer staan
diverse maatregelen die nodig zijn om de
tekorten aan personeel op te vangen. Dat is
niet alleen van belang om sectoren goed te
kunnen laten draaien, maar ook voor de hele
Nederlandse economie, schrijft het kabinet.
Lees bericht op de website

29 juni 2022
Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid
De VCP geeft elk half jaar een overzicht van
de belangrijkste wijzigingen op het gebied van
het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
Klik hier om te lezen wat er per 1 augustus
gaat veranderen. Het gaat om de invoering
van betaald ouderschapsverlof, maatregelen
om arbeidsvoorwaarden transparanter en
voorspelbaarder te maken en een verhoging
van het dagloon. Normaal gaan de wijzigingen
in op 1 januari en 1 juli, maar dit keer is dat
dus een maand later. De meeste van de
nieuwe wijzigingen vloeien namelijk voort uit
een Europese richtlijn.
Lees bericht op de website

4 juli 2022
Pensioenbedrag ineens: uitstel met half jaar
Het wordt pas per 1 juli volgend jaar mogelijk
om een klein deel van je pensioen naar voren
te halen. De datum waarop dat kon, was eerst
1 januari 2023 maar dat wordt een half jaar
later. Zo staat in het wetsvoorstel dat
minister Schouten heeft ingediend bij de
Tweede Kamer. De bewindsvrouw wil
pensioenuitvoerders meer tijd geven om
deelnemers te informeren over de
mogelijkheid van een pensioenbedrag ineens.
De VCP is het hier mee eens en is sowieso
geen voorstander van het bedrag ineens.
Lees bericht op de website

29 juni 2022
‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’
De publieke dienstverlening kan niet zonder
goede professionals die ruimte moeten krijgen
hun werk fatsoenlijk te doen. Professionals
moeten ook de kans krijgen soms buiten de
lijntjes te kleuren, zolang het maar binnen
bepaalde kaders blijft. Anders lopen de
publieke taken helemaal vast, daalt het
vertrouwen in de overheid en blijven
consumenten met een kater zitten.
Lees bericht op de website

28 juni 2022
Belastingen en premies per 1 juli 2022
De VCP zet elk half jaar de relevante cijfers
met betrekking tot belastingen en premies
voor u op een rij. Per 1 juli zijn het
minimumloon en de AOW-uitkering gewijzigd.
Hier vindt u alle relevante informatie.
Lees bericht op de website
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