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SER: adequate aanpak kabinet met problemen jeugdzorg blijft uit
De SER roept het kabinet op om niet langer te
wachten met het oppakken van de acute
knelpunten in de jeugdzorg. Er is sprake van
een crisis die er niet om liegt: teveel vraag
naar hulp en te weinig jeugdprofessionals om
de problemen op te lossen. De urgentie in de
jeugdzorg is hoger dan ooit, er moet dringend
iets gebeuren. Dat is de strekking van het
briefadvies dat de SER vandaag heeft
gepubliceerd.
Lees bericht op de website

21 oktober 2022
Meld je nu aan voor een nieuwe ronde van PensioenLab
Vanaf januari 2023 start een nieuwe ronde
van het PensioenLab. 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. Aanmelden
kan tot en met 1 januari 2023 via deze link of
de QR-code bij de afbeelding.
Lees bericht op de website
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20 oktober 2022
Urgente oproep functioneren arbeidsmarkt en investeren in
werknemers
De vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid debatteert op donderdag 20
oktober 2022 over het arbeidsmarktbeleid. Er
staat een groot aantal onderwerpen op de
agenda waaronder de hoofdlijnen
arbeidsmarktbeleid en de beleidslijnen leven
lang ontwikkelen. De VCP heeft voorafgaand
aan het debat een brief gezonden aan de
leden van de Kamercommissie met daarin
diverse urgente oproepen ten aanzien van het
functioneren van de arbeidsmarkt.
Lees bericht op de website

18 oktober 2022
Aangescherpt aanvalsplan pensioenloze werknemers en afspraken
zelfstandigen
Gisteren heeft de Stichting van de Arbeid een
aangescherpt aanvalsplan uitgebracht over
werknemers zonder pensioen en de afspraken
die in het Pensioenakkoord zijn gemaakt over
zelfstandigen en pensioen opnieuw
bekrachtigd. Daarin staan enkele nieuwe
concretere maatregelen t.o.v. het oude
aanvalsplan. Zo zullen bijvoorbeeld
werkgevers op de loonstrook én de
jaaropgave moeten aangeven als er geen
pensioen wordt opgebouwd. Dat wordt nog
meegenomen in de Wet Toekomst
Pensioenen. Dat is positief aldus de VCP. Het
geeft duidelijkheid die al lang geregeld had
moeten zijn.
Lees bericht op de website
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24 oktober 2022
SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast
De SER heeft de richtbedragen voor orcursussen voor 2023 vastgesteld. Het
richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de
hele ondernemingsraad is vastgesteld op
1.160 euro per dagdeel per or (was in 2022:
1.100 euro). Het richtbedrag voor een cursus
op basis van open inschrijving is 190 euro per
dagdeel per OR-lid, net als in 2021. De
bedragen zijn all-in en exclusief BTW.
Lees bericht op de website
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