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10 november 2022  

Stichting van de Arbeid: meer oog voor de werkende mantelzorger  

 

Op de werkvloer is meer aandacht nodig voor 

de positie van mantelzorgers. Zij moeten de 

ruimte hebben om de combinatie van werk en 

mantelzorg bespreekbaar te maken. In de 

praktijk blijkt dat bijna de helft van de 

mantelzorgers dit lastig vindt. Toch is het 

belangrijk om dit te doen, zodat ze waar nodig 

ondersteuning kunnen krijgen van hun 

werkgever, zegt de VCP. 

Lees bericht op de website  

 

3 november 2022  

Pensioen3Daagse van start – heb jij geen pensioen? Meld je dan!  

 

In het kader van de Pensioen3Daagse van 1 

tot en met 3 november, doet de VCP 

nogmaals de oproep aan werkgevers en 

werknemers die geen pensioenregeling 

hebben zich te melden op de website 

geenpensioen.nl. Op die website is ook een 

handig stappenplan te vinden hoe er wel tot 

een pensioenregeling kan worden gekomen. 

De website is een initiatief van werkgevers- en 

werknemersorganisaties en in het kader van 

het terugbrengen van het aantal werknemers 

zonder pensioen vorig jaar gelanceerd. 

Lees bericht op de website  
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2 november 2022  

Teleurstelling onvoldoende draagvlak concrete maatregelen StvdA 

inzake pensioenloze werknemers  

 

De VCP is diep teleurgesteld dat er 

onvoldoende draagvlak blijkt voor een tweetal 

onderdelen uit het aangescherpte aanvalsplan 

om het aantal werknemers zonder pensioen te 

verkleinen. 

Lees bericht op de website  

 

1 november 2022  

Maand van de medezeggenschap van start  

 

November is de maand van de 

medezeggenschap. De VCP maakt graag 

gebruik van dit momentum om het belang van 

goede medezeggenschap nog eens een keer 

nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. 

Lees bericht op de website  

 

24 oktober 2022  

SER stelt richtbedragen or-scholing 2023 vast  

 

De SER heeft de richtbedragen voor or-

cursussen 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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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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