
1 

  

VCP-Nieuwsbrief 23.02                                                  

 

16 februari 2023  

Zorg voor gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven  

 

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans 

hebben op een zo gezond mogelijk leven, dat 

schrijven ruim 70 partijen, waaronder de VCP, in 

een brief aan minister Schouten (Armoedebeleid) en 

staatssecretaris van Ooijen (VWS). Het gaat om 

werknemersorganisaties, zorgbestuurders, 

wethouders, hoogleraren en velen anderen die de 

brief hebben ondertekend. De verschillen in 

gezondheid zijn groot in Nederland. In de brief wordt 

opgeroepen om zo snel mogelijk stappen te zetten 

die bijdragen om deze verschillen te verkleinen. 

Lees bericht op de website  

 

 

14 februari 2023  

Stichting van de Arbeid roept partijen op aantal pensioenloze werknemers 

terug te dringen  

 

Vandaag heeft de Stichting van de Arbeid een 

aanbeveling gedaan aan decentrale partijen die 

betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijke overleg 

om de zogeheten witte vlek (werknemers zonder 

pensioen) terug te dringen. Bijna een miljoen 

werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op via 

hun werkgever. De VCP roept de bij haar aangesloten 

organisaties, daar waar mogelijk, deze aanbevelingen 

proactief op te pakken bij de cao-onderhandelingen. 

Ook roept de VCP op tijdig te kijken naar de gevolgen 

voor de pensioenregelingen m.b.t. de wettelijke 

verlaging van de aanvangsleeftijd van 21 naar 18 jaar. 

Lees bericht op de website  

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9aa1baa017&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=ab1e0bcd60&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=1fa3158a25&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=1fa3158a25&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=7da7d0f288&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=d3b93ae42e&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=3e1742d2fc&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=3a910a75cf&e=07b13baa25
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9 februari 2023  

Nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen gepubliceerd  

 

Ieder jaar wordt door de monitoringscommissie de 

naleving van de Code Pensioenfondsen in kaart 

gebracht. Vandaag is de nalevingsrapportage over 

het afgelopen jaar verschenen. In de Code 

Pensioenfondsen staan principes en normen voor 

een goed pensioenfondsbestuur. Deze Code is 

opgesteld door de Stichting van de Arbeid 

(waaronder de VCP) en de Pensioenfederatie. 

Lees bericht op de website  

 

 

6 februari 2023  

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart  

 

Sectoren die willen werken aan duurzame 

inzetbaarheid kunnen daarvoor nog tot eind maart 

een plan indienen. De zogeheten Maatwerkregeling 

duurzame inzetbaarheid & eerder uittreden (MDIEU) 

kent verschillende instapmomenten biedt sectoren 

de mogelijkheid om te werken om professionals 

veilig, gezond en vitaal te laten werken. 

Lees bericht op de website  

 

 

 
 
 
 
 
  

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=6934030db6&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=f89599bd93&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a010de21c5&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=ff2ca3c322&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=dd1ca6fbdf&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a160877f31&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=ec21eb565a&e=07b13baa25
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2 februari 2023  

VCP, FNV en CNV geen voorstander van extra verplichting tijdens re-integratie  

 

Volgens VCP, FNV en CNV is het voorstel van het kabinet om 

de werknemer en de werkgever te verplichten om een visie te 

geven over het re-integratietraject niet effectief. Dat schrijven 

de werknemersorganisaties in een gezamenlijke reactie op het 

voorstel. De visie van partijen is nu al onderdeel van het 

gesprek tijdens re-integratie, maar een visie geven is niet altijd 

mogelijk gezien onduidelijkheid over het ziekteproces. Het 

risico is dat een verplichting de verhoudingen op scherp zet en 

een negatieve invloed heeft op het onderlinge gesprek en 

daarmee de re-integratie. 

Lees bericht op de website  

 

1 februari 2023  

Betere om- en bijscholing voor professionals  

 

Bij uitstek in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zou 

iedereen die om- of bijscholing nodig heeft alle 

onderwijsmogelijkheden geboden moeten krijgen. De VCP 

heeft samen met onderwijskoepels in een opinieartikel in de 

Telegraaf opgeroepen tot verbetering. Het kabinet laat hier 

kansen laat liggen. De zogenaamde STAP-regeling blijkt 

helaas nog niet meer dan een kleine eerste stap op weg naar 

een cultuur waarin iedere professional continu kan blijven 

leren en bij- en omscholen. Schrijvers constateren dat de 

regeling op diverse punten de plank misslaat. 

Lees bericht op de website  

 

 

31 januari 2023  

SER lanceert diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding  

 

De SER heeft het Diversiteitsportaal ontwikkeld voor bedrijven 

om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet 

voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het 

bedrijfsleven. Gelijktijdig met de lancering worden de ruim 

5.000 bedrijven die onder deze 

wet vallen via een brief opgeroepen om zich aan te melden 

voor dit portaal met als doel streefcijfers te bepalen en te 

publiceren over de voortgang. 

Lees bericht op de website  

 

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=0c63b68cf7&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=cf80d3e13b&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=c06ff10346&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=25e651e6cf&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=e73158b92d&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=3baa4964cb&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=0ede9f3f33&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=c5bc585068&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a4ab3100a9&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=bc6f2d0a52&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=0b276e2fc1&e=07b13baa25
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31 januari 2023  

Tweede technische briefing en vervolgproces Eerste Kamer Wet Toekomst 

Pensioenen  

 

Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft 

ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is de 

Eerste Kamer inmiddels begonnen aan de behandeling van 

deze omvangrijke en complexe nieuwe pensioenwet. Op 31 

januari heeft een tweede technische briefing over de WTP 

voor de Eerste Kamer plaatsgevonden. 

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 

 

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=f05a0bdc19&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=f05a0bdc19&e=07b13baa25
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=c7a83575e5&e=07b13baa25
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a496a52b7b&e=bc0219770e
mailto:info@vcp.nl
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=1d8cf2355a&e=07b13baa25
http://vcp.us7.list-manage.com/subscribe?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=9ed42f5ea8

