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13 oktober 2022  
De nivelleringsdrang moet stoppen  

 

Dat hard werken zinloos wordt, zoals De 
Telegraaf gisteren kopte, komt met name 
doordat het minimumloon jarenlang veel te 
laag is geweest, zegt VCP-voorzitter Nic van 
Holstein. Om dat te compenseren is er 
gestrooid met toeslagen, schrijft hij in een 
opiniestuk. “De nivellering is totaal 
doorgeslagen.” 

Lees bericht op de website  

 

10 oktober 2022  
Nieuw platform met breed scala aan opleidingen: Leeroverzicht.nl  

 

Wie een nieuwe passende opleiding wil 
vinden, kan vanaf vandaag terecht op platform 
Leeroverzicht.nl. Op de website staat een 
overzicht van meer dan 70.000 opleidingen, 
cursussen en trainingen. Vandaag is het 
Leeroverzicht officieel in gebruik genomen. 

Lees bericht op de website  
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https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=8097a7b2e4&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=43b8188196&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=77c00f9719&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9e697f963f&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=d242e5fd0a&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=2a1083da21&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=7a57a712f6&e=bc0219770e
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=6bfa7e7819&e=bc0219770e


12 oktober 2022  
CMHF en ABP organiseren symposium over duurzaam beleggen  

 

Op 3 november organiseert de 
ambtenarencentrale CMHF samen met ABP 
het symposium: Duurzame kansen voor ons 
pensioen. Plaats van samenkomst is de TU in 
Delft. Er wordt onder meer gesproken over de 
vraag of het streven naar verduurzamen hand 
in hand gaat met het behalen van een goed 
rendement en wat pensioenfondsen daarin als 
investeerder nog meer kunnen doen. Voor 
meer informatie en aanmelden, klik hier. 

Lees bericht op de website  

 

12 oktober 2022  
Pensioenfondsen nemen palmoliesector onder de loep  

 

Een werkgroep van het pensioenconvenant 
voor verantwoord beleggen heeft de 
toeleveranciersketen van palmolie onder de 
loep genomen. Het zogeheten IMVB-
convenant loopt sinds 2018 en moet meer 
inzicht geven in mogelijke risico’s van 
beleggingen door pensioenfondsen op 
bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of 
milieuschade. 

Lees bericht op de website  

 

6 oktober 2022  
Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking 
bestaanszekerheid  

 

Voor veel mensen met een arbeidsbeperking 
is de Participatiewet één groot drama. Als 
iemand vanwege een beperking niet voltijds 
kan werken, is de kans op een volwaardig 
bestaan met financiële zekerheid vrijwel nihil. 
De regels moeten dan ook flink op de schop, 
zo staat in een oproep van de Werkcoalitie, 
waarin diverse maatschappelijke organisaties 
waaronder de VCP samenwerken. 

Lees bericht op de website  
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13 oktober 2022  
Wim Groeneweg nieuw bestuurslid VCP  

 

Namens de ACP is Wim Groeneweg lid 
geworden van het Algemeen Bestuur van de 
VCP. Een eerste kennismaking. 

Lees bericht op de website  

 

6 oktober 2022  
VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien  

 

Het nieuwe pensioenstelsel komt er niet op de 
beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023. 
Het kabinet maakte vandaag bekend dat de 
invoering wordt uitgesteld, naar op zijn vroegst 
1 juli 2023. 

Lees bericht op de website  

 

6 oktober 2022  
PensioenLab weer van start!  

 

De jaarlijkse kick-off van PensioenLab is weer 
van start gegaan. Tijdens dit project zetten 
jongeren zich actief in voor een 
toekomstbestendig pensioenstelsel. “Het is 
belangrijk dat jongeren zich bemoeien met de 
pensioendiscussie en hun stem laten horen, 
zeker gezien de transitie naar een nieuw 
pensioenstelsel”, zegt Sacha Heemskerk, 
bestuurslid Stichting PensioenLab. 

Lees bericht op de website  
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5 oktober 2022  
Scholing en ontwikkeling moeten aantrekkelijker zijn  

 

De VCP vindt dat er meer financiële ruimte 
moet komen voor mensen die zich willen 
scholen of ontwikkelen. Professionals en de 
samenleving als geheel hebben daar baat bij, 
zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik 
Klapwijk, in een reactie op de kabinetsbrief 
over Leven Lang Ontwikkelen. Het kabinet wil 
de STAP-regeling door ontwikkelen, maar er is 
echt meer nodig. 

Lees bericht op de website  

 

4 oktober 2022  
Duurzame inzetbaarheid: nieuwe subsidieronde Mdieu-regeling  

 

Sectoren die een analyse willen loslaten op 
hoe zij vorm kunnen geven aan duurzame 
inzetbaarheid kunnen daarvoor deze maand 
weer subsidie aanvragen. Een zogeheten 
sectoranalyse geeft inzicht in wat een sector 
nodig heeft om mensen zo lang mogelijk in te 
kunnen zetten. Het gaat daarbij onder meer 
om veilig, gezond en vitaal werken. 

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.nl 
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