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De professional 
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Zekerheid werk en inkomen
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Vakcentrale voor 

Professionals

• Dicht bij professionals

• Centraal overleg SER en 

Stichting van de Arbeid

• Belangen behartigen en 

informeren met korte lijnen

• Professional centraal

• Meer dan 50 vakverenigingen

• Rond beroep en bedrijf; 

vakmanschap



VCP Vakorganisaties voor Professionals



Sociaal-economisch 

overleg

Sociaal Economische Raad en 

Stichting van de Arbeid



Laten stem horen in

• Sociaal Economische Raad

• Stichting van de Arbeid

• Werkkamer

• WMO-kamer

• Kamers van Koophandel

• Bankraad DNB

• Instituut GAK

• Etc



De SER en medezeggenschap 

• SER en medezeggenschap

Wettelijke taak (art. 46a WOR): de 

medezeggenschap in ondernemingen te 

bevorderen

• Bevordering Medezeggenschap 

• Commissie Bevordering Medezeggenschap 

(CBM)

• Voorbeeldreglement OR / Leidraad PVT: 

Ondersteunt OR-en bij het opstellen van een 

reglement dat voldoet aan wettelijke eisen

• Vindplaats: http://www.ser.nl/nl/themas/or-en-

medezeggenschap.aspx

• Vraagbaak

• Ontheffing OR-plicht (art. 5 WOR)

http://www.ser.nl/nl/themas/or-en-medezeggenschap.aspx


SCOOR

• Kwaliteitsbewaking OR-scholing

• Stichting SCOOR 

• Hoofdtaak: bewaken van de kwaliteit van 

opleidingsinstituten van OR’en door middel van 

certificering

• Op zoek naar goede scholing bij een OR-opleidingsinstituut? 

• SCOOR-register = overzicht van gekwalificeerde OR-

opleidingsinstituten

• SER-richtbedragen  = Jaarlijks formuleert de CBM 

richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming OR 

leden (art. 22 WOR)



Diverse producten van sociale 

partners 

Producten om te gebruiken. 

Komen van sociale partners samen! 

Aantal voorbeelden: 

• Uitgangspunten goede medezeggenschap

• Aanbeveling scholing

• Medezeggenschap en flexwerkers

• Stroomschema MZ bij faillissement

• Koerskaart voor strategieontwikkeling

Nu in ontwikkeling:

• CBM-aanbeveling digitalisering en 

medezeggenschap (op verzoek VCP)

• CBM-aanbeveling medezeggenschap en 

diversiteit



Bedrijfscommissies

• 3 bedrijfscommissies: bemiddeling bij geschil (bedrijfscommissie 

voor de overheid) www.bedrijfscommissieoverheid.nl

• Geschil voorleggen aan Bedrijfscommissie

Filmpje: 

uitleg Bedrijfscommissies van de SER

http://www.bedrijfscommissieoverheid.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=kHO96b0elFI


VCP agendeert zelfstandig 

• Idealiter: goede verhoudingen tussen 

bestuurder, OR en vakorganisatie

• Medezeggenschap is breder dan 

formele WOR en ook medewerkers-

participatie 

• Nalevingsonderzoek 2017: naleving 

van de WOR daalt en scholing neemt 

af

• Rapport AWVN: Werkgever wil steeds 

vaker zaken regelen m.u.v. de 

vakorganisaties en nemen ook de mz 

niet altijd tijdig mee! 

• Hoe keren we deze trend? 
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Samen laten we de 

stem van 

professionals horen

Heeft u nog vragen? 


