
 

 

 
Algemene informatiebrochure 

Vakcentrale voor Professionals 

 
  



Vakcentrale voor Professionals 2015  2 

Algemene  
informatiebrochure 

Belangen van professionals 
De Vakcentrale voor Professionals is een onafhankelijke vakcentrale die opkomt voor de 

belangen van professionals. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren in vakbeweging, politiek 

en maatschappij vragen om een vakcentrale die op sociaaleconomisch gebied opkomt voor 

professionals – werknemers, functionarissen en zelfstandigen – georganiseerd rond bedrijf of 

beroep. De nadruk ligt steeds meer bij professionals omdat de beroepsbevolking steeds meer is 

geprofessionaliseerd. Organisaties vernieuwen, zijn platter georganiseerd en professionals 

krijgen meer verantwoording voor hun werk. De professie – beroepsinhoud – verbindt mensen. 

Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep vind je overal: van het onderwijs tot in de 

zorg, van multinationals tot bij politie en defensie, van piloot tot ambtenaar. Professionals zijn 

mondig, maar moeten ook worden gehoord. Wij staan voor uw belangen. 

VCP staat voor professionals 
De Vakcentrale voor Professionals behartigt de gezamenlijke 

sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van de leden 

van aangesloten verenigingen van professionals uit het 

bedrijfsleven en bij de overheid. Wij vertegenwoordigen onze 

aangesloten verenigingen onder andere in Den Haag en Brussel. 

Wij komen op voor de professionals. Daar waar het telt. De 

vakcentrale neemt deel aan verschillende overleg- en 

samenwerkingsverbanden, zoals de Sociaal-Economische Raad 

(SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA). Daarnaast nemen 

wij deel aan het periodiek overleg met het kabinet en spreken 

met parlementsleden over het sociaal- en financieel-economisch 

beleid. De professionals die wij vertegenwoordigen, hebben zo 

de mogelijkheid om het beleid te beïnvloeden en hun belangen te 

verdedigen op centraal niveau. 

Achterban van professionals 

Wij vertegenwoordigen een brede achterban van professionals, vaak gespecialiseerd met grote 

vaardigheid en deskundigheid. Een kleine greep uit de beroepen: belastingdeurwaarders, 

verpleegkundigen, medisch specialisten, politieagenten, militairen, piloten, luchtvaarttechnici, 

spoorwegpersoneel, elektrotechnici, chemici, kenniswerkers, wetenschappers, leraren, decanen 

en ambtenaren. Behalve verenigingen van professionals in het onderwijs, in de zorg en bij de 

overheid vertegenwoordigt de VCP ook verenigingen van professionals bij grote (internationale) 

bedrijven. Een aantal verenigingen zijn direct aangesloten bij de vakcentrale, ook zijn een groot 

aantal verenigingen indirect aangesloten. Op de website www.vcp.nl vindt u een actueel 

overzicht. 

Daarnaast kennen wij VCP Young Professionals dat een netwerk is voor jongeren van de 

aangesloten verenigingen rond beroep en bedrijf.  

De VCP komt op voor de 

professionals van Nederland.  

Daar waar het telt. 

http://www.vcp.nl/
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Verenigingen rond beroep en bedrijf  
Er zijn zo'n vijftig verenigingen aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals. De 

aangesloten verenigingen zijn zelfstandig en organiseren professionals rond vak, bedrijf of 

beroep en zorgen voor individuele en collectieve belangenbehartiging. Binnen de vakcentrale 

hebben de aangesloten verenigingen de ruimte om debelangen van de eigen sector en leden 

optimaal te behartigen. Een zevental platforms dienen om snel en effectief te achterhalen wat de 

mening is van leden op uiteenlopende onderwerpen en thema’s. Alle direct en indirect 

aangesloten verenigingen kunnen participeren in een platform. Wij geloven in hun expertise van 

het vakgebied. Voor ons staan niet alleen arbeidsvoorwaarden en arbeidsgerelateerde 

vraagstukken centraal, maar juist ook het vak en de professionaliteit van de werknemer, 

functionaris of zelfstandige. De professional staat centraal.  

Helder op de inhoud 
De Vakcentrale voor Professionals is helder op de inhoud, verbindend 

in het overleg. Onze houding is positief, maar kritisch. Wij zijn een 

onafhankelijke vakcentrale, zonder een levensbeschouwelijke en 

politiek-ideologische achtergrond. De vakcentrale heeft bijzondere 

aandacht voor afzonderlijke functie-, beroeps- en inkomensgroepen. 

Wij hanteren enkele kernwaarden die leidend zijn bij onze 

positiebepaling en beleidsuitgangspunten.  

 De professie centraal: deskundigheid, bedrijf- en 

beroepsgericht; 

 Zekerheid: voor werk, inkomen en de toekomst; 

 Ruimte voor professionele ontwikkeling: vakmanschap, 

beroepsopleiding en loopbaanontwikkeling; 

 Sociaaleconomisch evenwichtig beleid: middengroepen, 

middelbaar en hoger opgeleide professionals; 

 Eenheid in verscheidenheid: ruimte en respect voor 

verschillen. 

Scala aan onderwerpen 
Wij spreken op centraal niveau mee over een scala aan onderwerpen die professionals aangaan. 

De vakcentrale levert een bijdrage aan het sociaaleconomisch klimaat in Nederland, maar ook 

aan de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld over de nieuwe verhoudingen tussen 

werknemers en zelfstandigen, tussen vast en flexibel en de toegang tot de rechter. Behalve over 

de arbeidsmark en sociale zekerheid gaat het o.a. ook over pensioenen, medezeggenschap, 

arbeidsomstandigheden, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, (beroeps-)onderwijs, 

gezondheidszorg, energie of een groeiagenda voor de Nederlandse economie.  

Daarnaast participeert de Vakcentrale voor Professionals in raden van de Kamers van 

Koophandel, in UWV-ontslagadviescommissies, in cliëntenraden, in de Werkkamer StvdA/VNG 

en enkele regionale werkbedrijven. Wij zijn ook vertegenwoordigd bij de Bankraad, de Stichting 

SCOOR, het Instituut Asbestslachtoffers, de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en 

de Stichting GAK. De vakcentrale ondersteunt tevens initiatieven, zoals Charter Talent naar de 

Top en Mijn pensioenoverzicht. 

  

De VCP staat voor de 

belangen van professionals. 

Helder op de inhoud, 

verbindend in het overleg. 
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Lidmaatschap 
Professionals kunnen lid worden van één van de bij Vakcentrale voor Professionals aangesloten 

vakorganisaties. De organisatie die bij u past, geeft u graag nadere informatie over het 

lidmaatschap. Op onze website www.vcp.nl vind u onder ‘Over VCP’ alle aangesloten 

organisaties. Als u op onze website het informatieformulier invult onder ‘Word nu lid’, dan 

adviseren wij u graag over welke organisatie past bij uw beroep of bedrijf.  

 

Bureau in SER-gebouw 
Het bureau van de vakcentrale is centraal gevestigd in het gebouw van de SER in Den Haag. 

Vandaar wordt het netwerk onderhouden met andere werknemers- en werkgeversorganisaties en 

de politiek. Daarnaast verzorgt het bureau de periodieke VCP nieuwsbrieven, de website vcp.nl 

en informatie over actuele ontwikkelingen. 

Bezoekadres 

SER-Gebouw 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW ’s-Gravenhage 

 

Postadres 

Vakcentrale voor Professionals 

Postbus 90525 

2509 LM ’s-Gravenhage 

 

Telefoon  070-3499740  

Email   info@vcp.nl 

Website  www.vcp.nl 

Twitter   @vcprofessionals 

 
 

De VCP is centraal gevestigd in het gebouw 

van de SER in Den Haag. 

http://www.vcp.nl/
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