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Korte zomerstop
Met een zinderende hitte is de zomervakantie
deze week begonnen. Ook de VCP neemt het
er even van. Wij blijven wel bereikbaar en
mocht er nieuws zijn, dan melden wij dat. De
komende weken verschijnt er geen VCPnieuwsbrief. De eerstvolgende komt begin
september uit. Wij wensen alle professionals
een goede vakantie!
Lees bericht op de website

19 juli 2022
Handhaving sociale zekerheid: ruimte voor professionals
De VCP is positief over de richting die het
kabinet inslaat om de handhaving in de sociale
zekerheid aan te passen. Het kabinet wil
professionals die belast zijn met de handhaving
meer ruimte geven binnen bepaalde kaders
om recht te kunnen doen aan de individuele
burger. Deze professionals krijgen dan ook
meer instrumenten om adequaat hun werk te
doen. Uitgangspunt is dat de burger het goede
wil doen, maar wie willens en wetens fraudeert,
kan rekenen op een stevige aanpak. Het
kabinet komt eind dit jaar of begin volgend jaar
met een wetsvoorstel.
Lees bericht op de website

Nieuwsbrief loopt door op volgende pagina

18 juli 2022
Hoge temperaturen op het werk: hier moet je op letten
Het is loeiheet deze week. Leuk als je aan het
strand ligt, maar voor mensen die aan het werk
zijn is het niet zonder risico, zelfs als je binnen
bent. Hieronder een overzicht waar je op moet
letten en wat je zelf kunt doen.
Lees bericht op de website

18 juli 2022
Werknemer krijgt meer zeggenschap over werkplek
Het wordt voor werknemers eenvoudiger om
hybride werken zelf vorm te geven. Mochten ze
op een andere plek willen gaan werken – thuis
of elders – dan kan hun werkgever dat niet
zomaar weigeren. De werkgever is verplicht
hierbij alle werkgevers- en
werknemersbelangen af te wegen, waarbij de
maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’
gelden.
Lees bericht op de website

13 juli 2022
Pesten op werk: eigenlijk te gek voor woorden
Pesten op het werk zou niet moeten kunnen,
maar het gebeurt wel, blijkt ook weer uit nieuwe
cijfers van het CBS. De VCP vraagt daarom
aandacht voor de Wegwijzer Pesten van TNO,
die de werkvloer handvatten geeft om
pestgedrag te herkennen en er ook iets aan te
doen.
Lees bericht op de website

20 juli 2022
Jubileum VHP Tata Steel in teken van relevantie vakbonden
VHP Tata Steel, de belangenorganisatie voor
Middengroepen en Hoger Personeel bij Tata
Steel, vierde vorige maand haar 50-jarig
bestaan tijdens een feestelijke bijeenkomst op
het terrein van de staalfabriek. Tijdens de
bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van
de vakbond, maar ook bij de transities en
uitdagingen waar de professionals bij Tata
Steel voor staan.
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.

Inschrijven

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

