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Energieprijzen: noodfonds werkt niet, brede aanpak wel
De VCP verwacht weinig heil van een
noodfonds voor mensen die in financiële
problemen komen doordat ze hun
energierekening niet kunnen betalen. De VCP
pleit voor een brede aanpak waar iedereen
baat bij heeft, ook de middeninkomens. “Het
kabinet moet ervoor zorgen dat de
energieprijzen niet verder oplopen en dat
mensen meer te besteden hebben. Met een
noodfonds span je het paard achter de wagen”,
zegt voorzitter Nic van Holstein.
Lees bericht op de website

15 september 2022
De Unie: gebrek aan uitgavenzekerheid neemt toe
Acht op de tien Nederlanders met een
middelbaar of hoger opleidingsniveau menen
dat hun noodzakelijke uitgaven sinds 2019 zijn
gestegen. De onzekerheid over de toekomstige
uitgaven en het gevoel van machteloosheid is
toegenomen. Dit komt uit het onderzoek dat
Innervoice in opdracht van De Unie heeft
uitgevoerd. De Unie is aangesloten bij de VCP.
In 2019 werd het onderzoek voor het eerst
uitgevoerd onder leden én een representatieve
steekproef onder de Nederlandse middelbaaren hoger opgeleide bevolking. De nieuwe
resultaten van het recente onderzoek in de
zomer van 2022 laten een sombere trend zien.
Lees bericht op de website
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13 september 2022
Webinar VCP YP over invloed jongeren op arbeidsvoorwaarden
Hoe kun jij als jongere invloed uitoefenen op je
arbeidsvoorwaarden aan de cao-tafel. Rond die
vraag organiseert VCP Young Professionals op
18 oktober een webinar. Aanmelden kan hier,
deelname is gratis. Tijdens de onlinebijeenkomst komen twee ervaringsdeskundigen
aan het woord uit onze achterban, met
inspirerende verhalen.
Lees bericht op de website

13 september 2022
Kabinet, ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van
Overheidspersoneel een brief aan premier
Rutte gestuurd. Daarin verwijzen ze naar de
oproep van het kabinet aan de werkgevers om
de salarissen snel te verhogen, gezien de
torenhoge inflatie. Volgens het kabinet is er
ruimte genoeg voor een loonsverhoging. Omdat
het kabinet zelf ook werkgever is doet zij dus
ook een oproep aan zichzelf.
Lees bericht op de website

12 september 2022
Spoorwegvakbond VHS positief over nieuwe cao NS
Spoorwegvakbond VHS Railprofessionals is
positief over de NS-cao die afgelopen weekend
werd gesloten. De meeste punten waar VHS
voor heeft gestreden, zijn binnengehaald, zo
meldt de bond, die via CMHF is aangesloten bij
de VCP. VHS gaat het
onderhandelingsresultaat met een positief
advies voorleggen aan haar leden. Door de cao
zijn de treinstakingen die voor de komende
dagen nog waren aangekondigd van de baan.
Lees bericht op de website

9 september 2022
Tweede Kamer begint met behandeling nieuwe pensioenwet
De Tweede Kamer begint deze maand met de
behandeling van de nieuwe pensioenwet.
Komende maandag, 12 september, staat het
eerste overleg gepland; dat zal vooral technisch
van aard zijn waarbij een aantal Kamerleden uit
de Commissie SZW de minister uitgebreid
zullen bevragen over specifieke onderdelen en
de beweegredenen van de wet. De bedoeling is
dat de Kamer later in de maand de Wet
Toekomst Pensioenen (WTP) plenair en op
hoofdlijnen behandelt. De VCP volgt het
parlementaire proces met grote interesse.
Lees bericht op de website

8 september 2022
Prijs voor normering ergonomie naar Aleid Ringelberg
De zware werkomstandigheden van de
bagage- en vrachtsjouwers op Schiphol staan
niet op zichzelf. Op veel werkvloeren krijgt
ergonomie niet altijd de aandacht die het
verdient, zegt VCP-bestuurder Aleid
Ringelberg. Ze zet zich daarom in voor betere
normen waaraan werkgevers en werknemers
zich kunnen houden. Deze inspanningen
werden onlangs bekroond met een prijs van
een gerenommeerd internationaal instituut.
Lees bericht op de website

1 september 2022
Vakcentrales hekelen WIA-wetgeving in commentaar aan ILO
De Nederlandse wetgeving voor
arbeidsongeschiktheid voldoet nog steeds niet
aan internationale normen. Die kritiek hebben
de vakcentrales FNV, CNV en VCP naar voren
gebracht in hun commentaar op de jaarlijkse
overheidsrapportage aan de Internationale
Arbeidsorganisatie ILO.
Lees bericht op de website
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