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4 februari 2021  

Thuiswerken en maatwerk nodig in onderwijs  

 

De beperkende maatregelen die begin december werden afgekondigd, blijven nog 

zeker een maand van kracht. Alleen voor basisscholen en winkels geldt een lichte 

versoepeling, zo kondigde het kabinet deze week aan. Het kabinet is momenteel 

vooral bang voor de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Die neemt 

een steeds groter deel van het aantal besmettingen voor zijn rekening. De 

avondklok geldt in ieder geval nog tot 10 februari. 

Lees bericht op de website  

 

1 februari 2021  

SER-denktank: perspectief moet zichtbaar worden  
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Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan een gezamenlijk toekomstperspectief. 

De coronacrisis vraagt het uiterste van mensen: onze mentale weerbaarheid wordt 

flink op de proef gesteld. Samen moeten we ervoor zorgen dat er weer zicht komt 

op betere tijden. Dat staat in een advies dat de coronadenktank van de SER heeft 

opgesteld. Namens de VCP heeft vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zitting in de 

denktank. 

Lees bericht op de website  

 

4 februari 2021  

CMHF: nú meer geld voor publieke sector  

 

De (semi)publieke sector staat voor haar patiënten, leerlingen en onze veiligheid. 

Maar een fatsoenlijke waardering voor deze inzet blijft nog steeds uit, schrijft CMHF 

(aangesloten bij de VCP) vandaag in De Telegraaf. 

Lees bericht op de website  
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29 januari 2021  

Analyse over uittreden na 45 jaar werken  

 

De VCP blijft van mening dat werknemers eerder moeten kunnen stoppen met 

werken als het fysiek of mentaal te zwaar wordt. Zolang er nog geen beleidskeuzes 

zijn gemaakt, moet de vrijstelling van de zogeheten RVU-boete in tact blijven. Dat 

zegt de VCP in een reactie op een rapport waarin de mogelijkheden worden 

onderzocht om bij 45 dienstjaren uit te treden. Het rapport is opgesteld door het 

ministerie van SZW, onder begeleiding van de sociale partners waaronder VCP. 

Lees bericht op de website  

 

28 januari 2021  

Ga nu echt aan de slag om positie jongeren te verbeteren  

https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=0c0f587552&e=5a65d31998
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=a8c0f12045&e=5a65d31998
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=81f9f32d32&e=5a65d31998
https://vcp.us7.list-manage.com/track/click?u=455ed37ba6eb44df8766b7ae8&id=b43280a74f&e=5a65d31998


 

Ga nu écht aan de slag om de positie van jongeren te verbeteren, dat schrijven 

jongeren in een advies aan premier Mark Rutte. Er is geen tijd te verliezen. 

Jongeren stonden al enorm onder druk en dat is alleen maar verergerd sinds de 

coronacrisis. “Jongeren verkeren in enorme onzekerheid. Zorg dat er weer 

perspectief komt”, zegt Fanny Vuik van VCP Young Professionals. 

Lees bericht op de website  

 

27 januari 2021  

Veel problemen bij uitvoering nieuwe Wajong regels  

 

Bij de uitvoering van de nieuwe Wajong-regels gaat veel mis. Veel Wajongers 

hebben nog geen idee waar ze financieel aan toe zijn en sommigen gaan er zelfs 

op achteruit, tegen beloften van het kabinet in. Er is meer mankracht nodig bij het 

UWV om de problemen op lossen. 

Lees bericht op de website  
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2 februari 2021  

Handreiking voor omgaan met alcohol en drugs door werkenden  

 

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen door werkenden heeft een grote 

impact op verzuim en productie. Alleen al het gebruik van alcohol kost werkgevers 

jaarlijks 1,3 miljard euro. Om werkgevers en werknemers te ondersteunen hoe 

hiermee om te gaan heeft het Trimbos-instituut een handreiking opgesteld. 

Lees bericht op de website  
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