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VOORWOORD 

Bij een vakcentrale van deze tijd hoort een goed verhaal. 
Dat ligt hier voor u. De VCP is een vakcentrale van deze 
tijd en dat valt op. Diverse organisaties zijn de afgelopen 
tijd tot de VCP toegetreden, omdat ze geloven in de 
uitgangspunten van onze organisatie: klaarstaan voor  
de professional in een tijd waarin dingen veranderen.

Natuurlijk is en blijft de VCP een organisatie die er is voor 
de werknemer. Dat is altijd zo geweest. Maar het gesternte 
waarin die werknemer opereert is aan verandering 
onderhevig. Mensen worden ouder, de arbeidsmarkt 
verandert en er ontstaan nieuwe arbeidsverhoudingen. 
Steeds meer draait het om individuele belangen, maar de 
mensen die achter die belangen schuilgaan hebben wel 
dingen met elkaar gemeen.

Om dat laatste gaat het bij de VCP in toenemende mate: 
we behartigen de belangen die de individuele werk
nemers of groepen werknemers met elkaar delen. Denk 
aan de professional die zich blijvend wil ontwikkelen, 
zodat hij nu en in de toekomst is verzekerd van werk en 
inkomen. Dit geldt niet alleen voor de professional in het 
onderwijs, voor de professional in de wegenbouw of in de 
publieke sector geldt net zo goed. 

Gedeelde belangen noemen we dat en daar maakt de 
VCP zich sterk voor. Hoe we dat doen? Door bijvoorbeeld 

alarm te slaan als de 
overheid gaat tornen aan de 
scholingsaftrek. Of door te blijven herhalen dat 
versobering van de transitievergoeding gewoon 
onverantwoord is. Gedeelde belangen komen samen  
in de VCP en dat is dan ook de kurk waarop onze 
organisatie drijft. Vanuit gedeelde belangen voeren we 
het debat in overlegorganen zoals de SER en de Stichting 
van de Arbeid en pleiten we voor onze zaak bij de 
politiek.

Bij gedeelde belangen hoort ook een visie die past bij de 
VCP anno nu. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om die 
visie te formuleren, een visie waarmee we niet alleen 
verder willen maar naar mijn overtuiging ook verder 
kunnen. In dit jaarverslag leest u er alles over. 

In het visiedocument hebben we de ambitie uitgesproken 
om van de VCP een vakcentrale nieuwe stijl te maken. 
Een vakcentrale die niet alleen belangen behartigt, maar 
ook fungeert als kenniscentrum en als platform voor 
dienstverlening. Uiteindelijk gaat het erom dat we binnen 
de VCP elkaar bijstaan en op die manier de VCP op een 
hoger plan tillen. Ik ben ervan overtuigd dat de visie 
daarvoor een uitstekende basis is en dat de VCP hiermee 
de 21e eeuw met een gerust hart kan doorkomen.  
Ik wens u veel leesplezier.

NIC VAN HOLSTEIN, VOORZITTER VCP
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Het welbevinden van de professional. Daar draait het  
om bij de VCP. Professionals afkomstig uit de meest 
uiteenlopende sectoren: van het onderwijs tot in de  
zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot 
ambtenaar. De VCP zorgt ervoor dat professionals kunnen 
meepraten in het centraal sociaaleconomisch overleg, 
over zaken als arbeidsvoorwaarden en arbeid 
gerelateerde vraagstukken, maar ook over het vak en  
de professionaliteit van medewerkers. Het gaat dus 
bijvoorbeeld over inkomen, pensioen en zaken als 
werkdruk, maar net zo goed over invulling van de 
loopbaan, onderwijs, medezeggenschap en de  
noodzaak tot bij of omscholing.

STEM VAN PROFESSIONALS

Bij de VCP zijn meer dan zestig vakorganisaties 
aangesloten, die op hun beurt individuele leden hebben. 
Ze weten wat er speelt bij hun professionals. De VCP op 
haar beurt behartigt de belangen van haar organisaties in 
het centraal overleg. Zodat de professionals worden 
gehoord en rekening met hen wordt gehouden in de 
politieke besluitvorming.

STICHTING VAN DE ARBEID

Een tweede belangrijke activiteit is de belangen
behartiging in de Stichting van de Arbeid, waar overleg 
plaatsvindt tussen de sociale partners. De Stichting telt 
een groot aantal werkgroepen waarin de VCP participeert. 
Daaronder zijn de Werkgroep Pensioenen, de Werkgroep 
Onderwijs en de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden en 
Arbeidsverhoudingen. 

POLITIEK DEN HAAG

Daarnaast voert de VCP geregeld overleg met overheden, 
zoals het ministerie van SZW, en organisaties waar de 
sociale partners bij betrokken zijn. Denk daarbij aan  
TNO, DNB en de Landelijke Cliëntenraad. De belangen
behartiging krijgt ook vorm door lobby, met name richting 
politiek. Er wordt flink geïnvesteerd in goede contracten 
met Tweede Kamerfracties en individuele Kamerleden.

BREDERE FOCUS

Het doel van al dat overleg is het behartigen van de 
belangen van de professional vanuit een stevige 
inhoudelijke basis. Of nog beter: de gezamenlijke 
belangen van de leden van aangesloten werknemers
verenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid op 
sociaaleconomisch en maatschappelijk gebied. Denk 
hierbij aan inkomensbeleid en fiscaal beleid, pensioenen, 

SER

Hoe ziet die belangenbehartiging er in de praktijk uit?  
De VCP is gevestigd in het SERgebouw in Den Haag  
en daar vindt ook een groot deel van het werk plaats: 
overleg in allerlei commissies over zaken als arbeidsmarkt 
en onderwijsvraagstukken, robotisering, duurzame 
ontwikkeling, diversiteit en gezondheidszorg. Door 
deelname aan deze commissies draagt de VCP bij aan de 
totstandkoming van de SERadviezen aan het kabinet.

VERBREDING

De VCP telt meer dan vijftig aangesloten organisaties, en 
dat aantal groeit. Door de komst vorig jaar van ANBO, de 
Unie en UOV kwamen er in een klap meer dan 100.000 
leden bij. De aanhang van de VCP is daarmee ook flink 
verbreed, en dat is ook precies wat de VCP wil: de polder 
moet verbreden en de grote vraagstukken rond werk en 
inkomen maar ook wonen en zorg agenderen. Daarbij 
moeten de gedeelde belangen voorop staan. 

Opkomen voor de belangen van de professional

sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden. Door de 
groei van de VCP is er de afgelopen tijd ook meer 
aandacht gekomen voor zaken als wonen en zorg.

VERSCHILLEN OVERBRUGGEN

De VCP gaat voor een nieuwe visie op het polderoverleg 
waarin verschillen worden overbrugd in plaats van 
uitvergroot. We kijken naar het beroep en het vak en de 
uitdagingen die op de werkvloer opgelost moeten 
worden. Samen verbreden we de discussies in de polder: 
niet alleen werk en inkomen, maar ook de uitdagingen 
rond leren, zorgen en wonen. Wij gaan voor jong én oud, 
vast én flex, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, 
arm én rijk. Centrale akkoorden zijn daarvoor een middel, 
geen doel op zich. Sectoren, branches, zelfs werkvloeren 
verschillen. Binnen het sociaal overleg moet er meer 
ruimte komen om randvoorwaarden te stellen, om 
vervolgens uitdagingen, vanuit die randvoorwaarden, per 
sector, branche of zelfs organisatie het hoofd te bieden. 

HOE WERKT DE VCP?

Penningmeester Rob Hunnego (links) en  

voorzitter Nic van Holstein in de SERRaad
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HIGHLIGHTS VCP 2018

12 APRIL 2018: VCP KRITISCH OVER VOORSTEL 
FLEXIBILISERING ARBEIDSMARKT

Versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de 
transitievergoeding, het zijn twee onderdelen van het 
wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans waar de VCP uiterst 
kritisch op is. De VCP reageert dan ook fel tijdens en na 
een internetconsultatie. De WAB is bedoeld als antwoord 
op de doorgeslagen flexibilisering, maar volgens de VCP 
slaat de minister de plank totaal mis. “De onzekerheid op 
de arbeidsmarkt zal eerder toe dan afnemen”, zegt 
VCPvoorzitter Nic van Holstein. Mede naar aanleiding van 
de bezwaren van de VCP ziet minister Koolmees af van zijn 
voornemen om de proeftijd te verruimen.

18 JUNI: AI-CONFERENTIE IN BRUSSEL

De Europese Unie zet kunstmatige intelligentie (AI) hoog 
op de agenda, met een conferentie die geheel aan het 
onderwerp is gewijd. De EU omarmt daarmee de 
bevindingen van een baanbrekend rapport dat een jaar 
eerder is opgesteld door VCPadviseur Catelijne Muller in 
haar hoedanigheid van lid van de EESC (de Europese SER). 
Muller maakt ook deel uit van een groep van topexperts 
die de Europese Unie gaat helpen bij de beleidsvorming 
en beeldvorming van kunstmatige intelligentie. 

7 SEPTEMBER 2018: LOONDISPENSATIE VAN TAFEL

De VCP verzet zich samen met andere maatschappelijke 
organisaties met succes tegen het omstreden plan voor 
loondispensatie bij mensen met een arbeidsbeperking in. 
Onder grote druk trekt staatssecretaris Van Ark (SZW) het 
voorstel in. Van Ark wilde de loonkostensubsidie voor 
werkgevers van arbeidsgehandicapten afschaffen en 
vervangen door loondispensatie, waardoor arbeids
gehandicapten onder het minimumloon zouden komen. 
VCPvoorzitter Nic van Holstein spreekt van een “mooi 
resultaat dat dit slechte plan van tafel is, nu weer samen 
aan de slag om mensen met een beperking aan een baan 
te helpen.”

20 NOVEMBER 2018: 
PENSIOENONDERHANDELINGEN MISLUKKEN

De onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel 
mislukken. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met 
elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet 
over de brug met harde toezeggingen. “Dan houdt het op 
een gegeven moment voor ons op", zegt VCPvoorzitter 
Nic van Holstein. Breekpunt in de onderhandelingen was 
voor de VCP het pensioencontract, maar ook het gebrek 
aan verbeteringen op de AOW en de RVUboete stonden 
een akkoord in de weg.

13 DECEMBER 2018: EERSTE PENSIOENACTIE

In de Rotterdamse haven worden de eerste acties gevoerd 
voor betere pensioenen, na het vastlopen van de 
pensioenonderhandelingen. De actie in Rotterdam is een 
initiatief van de politiebonden, waaronder de bij de VCP 
aangesloten Politiebond ACP en VMHP. Ook HZC en de 
VCP zelf zijn aanwezig bij de manifestatie, die op de 
Maasvlakte wordt gehouden. Enkele dagen later trekken 
VCP, FNV en CNV met tientallen voertuigen in colonne 
naar Den Haag in een nieuwe actie voor een beter 
pensioen. 

20 DECEMBER 2019: WIA, SUCCESVOL 
POLDERMOMENT 

Onder grote druk van de vakcentrales VCP, FNV en CNV 
schrapt het kabinet vier maatregelen uit het regeerakkoord 
die betrekking hebben op de WIA. Door de maatregelen 
zouden nieuwe arbeidsongeschikte werknemers de dupe 
worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat 
dat een deel helemaal geen of een veel lagere arbeids
ongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. VCPbestuurder 
Bob van der Wal spreekt op een gezamenlijke pers
conferentie van minister Koolmees en de vakcentrales van 
een ´succesvol poldermoment´. Daarnaast is afgesproken 
door te praten over de regels rondom arbeids
ongeschiktheid, zoals een realistische keuring voor 
toegang tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

20 DECEMBER 2018: CONVENANT DUURZAAM 
BELEGGEN PENSIOENFONDSEN

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan 
met overheid, vakbeweging en maatschappelijke 
organisaties om duurzaam te beleggen. Zij ondertekenen 
het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen Pensioenfondsen. Doel is meer inzicht te krijgen 
in mogelijke risico's van beleggingen op bijvoorbeeld 
mensenrechtenschendingen of milieuschade. Namens de 
VCP ondertekent bestuurder Bob van de Wal het 
document.

Ondertekening convenant duurzaam  

beleggen pensioenfondsen, links van minister Koolmees  

VCPbestuurder Bob van der Wal
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HET INDIVIDU ALS 
MIDDELPUNT VAN DE 
NIEUWE VAKORGANISATIE

INTERVIEW MET REINIER CASTELEIN, VOORZITTER DE UNIE

De Unie voelt zich thuis bij de VCP. De nieuwe visie 
sluit goed aan op wat er onder onze leden leeft, zegt 
voorzitter Reinier Castelein. 

Waarom zijn jullie lid geworden van de VCP?
De Unie is van oudsher altijd vertegenwoordigd geweest in 
het sociaal economisch overleg. We zijn VCPlid geworden 
omdat we goede gesprekken hadden met het toenmalige 
Algemeen Bestuur, ook over het samen ontwikkelen van 
een visie. Er was voldoende vertrouwen dat die visie tot 
stand kon komen. Het afgelopen jaar heeft bewezen dat 
dat kon. Wij voelen ons thuis bij de VCP!

Uitgangspunt van de visie is het welzijn van 
individuen. Hoe belangrijk is dat voor jullie als 
vakorganisatie?
Dat is heel belangrijk voor ons. Het individu komt steeds 
meer onder druk te staan. Ik denk dat we ons in het 
verleden heel erg op het collectief hebben gericht, omdat 
we allemaal dezelfde belangen hadden: namelijk zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk welvaart creëren. Die welvaart  
is nu wel goed, maar kan heel hard wegvallen door 
bijvoorbeeld ontslag of omdat je niet meer aan de bak 

komt. Het welzijn is steeds meer een verantwoordelijkheid 
van jezelf. Dan moeten wij als vakorganisatie kijken of wij 
die verantwoordelijkheid kunnen nemen, en dan gaat het 
wel over het welzijn van het individu.

Jullie hebben onlangs onderzoek gedaan waaruit 
blijkt dat veel mensen onzeker zijn omdat zij 
minder bestedingsruimte ervaren. Ook hier gaat 
het om het individu.
Het onderzoek laat zien dat er veel wantrouwen is,  
zowel richting politiek als instituties, niet alleen  
onder werknemers maar ook onder bijvoorbeeld 
gepensioneerden. Wanneer mensen keer op keer  
iets anders waarnemen dan de door een kabinet 
gepresenteerde werkelijkheid, dan leidt dat tot 
onzekerheid. Mensen zijn minder zeker doordat ze in hun 
beleving minder kunnen uitgeven. Die onzekerheid is 
schadelijk voor de stabiliteit van onze samenleving, een 
samenleving die wordt geschraagd door vele individuen. 

Wat kan de VCP met dit onderzoek?
Binnen de VCP kijken we of we het onderzoek breder 
kunnen uitzetten. Dat vind ik positief. Ik vind het mooi  

dat we als vakorganisatie gezamenlijk in onze vakcentrale 
het lef hebben om naar de mens te kijken die in zijn leven 
een rol als werknemer vervult maar daarnaast ook allerlei 
rollen en identiteiten aanneemt. We gaan veel meer naar 
de totale mens kijken die in verschillende levensfases 
verschillende behoeftes heeft. Een continue factor is altijd 
inkomen, maar dat inkomen moet wel op verschillende 
manieren worden verdiend en ook misschien wel in 
verschillende tempo’s. Als je bijvoorbeeld bezig bent 
kinderen op te voeden heb je een ander tempo dan 
wanneer je kinderen net het huis uit zijn. We kijken nu 
veel breder naar mensen. Dat zie je ook terug in de visie 
van de VCP.

Waarom het belangrijk om VCP hierin mee te 
nemen?
Voor mij is het helder dat de VCP via de SER maar ook  
via informele kanalen van invloed is op beleidsvorming in 
Den Haag. Via de VCP kunnen wij de boodschap van 
onze leden breder uitdragen. Voor ons is het optimaal 
inzetten van de lobbykracht van de VCP belangrijk om 
uiteindelijk de leden van De Unie te helpen aan iets meer 
voorspelbaarheid van hun uitgaven.

'Wij voelen ons thuis bij de VCP!'

Jaarverslag 2018
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tot onderwijzer heeft gevolgd of geneeskunde heeft 
gestudeerd. De professionals van vandaag verschillen 
misschien in achtergrond, tegelijk hebben ze heel veel 
met elkaar gemeen.

Vanuit die achtergrond heeft de VCP zich vorig jaar een 
nieuwe visie opgesteld. Een visie waarin de professional als 
vanouds centraal staat. Maar tegelijk is het een document 
dat antwoorden geeft op de uitdagingen van deze tijd.  
De VCP is er tenslotte voor de werknemer van nu.

Nieuwe collectieven
Wat is er dan nieuw aan die visie? De VCP gaat nog 
steeds uit van collectieve belangenbehartiging. Maar het 
collectief ziet er vandaag de dag wel heel anders uit. De 
belangen lopen dwars door verschillende groepen 
werknemers heen. Vandaar ook dat de VCP in de visie 
spreekt van gedeelde belangen. “We opereren op basis 
van integraliteit en niet op basis van deelbelangen”, zegt 
VCPvoorzitter Nic van Holstein. 

Deze gedeelde belangen vormen ook het uitgangspunt 
bij wat de VCP de komende jaren wil gaan doen. “We zijn 
meer dan een belangenbehartiger die invloed uitoefent 
op besluitvorming die van betekenis is voor professionals. 
We zijn tegelijk een kenniscentrum en een netwerk

organisatie. We maken gebruik van elkaars kennis en 
diensten, bijvoorbeeld voor het uitwerken van 
inhoudelijke vraagstukken en het openstellen van 
dienstverlening voor onze individuele leden.”

Welbevinden
Uiteindelijk gaat het erom dat de professional er beter 
van wordt. Het draait om de mens, het individueel 
welbevinden in alle fasen van het leven. De VCP
organisaties weten als geen ander wat bij hun individuele 
leden speelt en kunnen dit doorvertalen naar hun wensen 
in het landelijk sociaal economische debat. Wensen op 
het gebied van niet alleen inkomen of pensioen, maar 
ook op het terrein van wonen en zorg. Landelijke thema’s 
die centraal moeten worden opgepakt.

Alle fasen van het leven
“Samen willen we de maatschappelijke vraagstukken van 
deze tijd oplossen”, zegt Nic van Holstein. “We streven 
naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving, in 
brede zin. De professional vormt daarin voor ons het 
middelpunt, in alle fasen van het leven. Daarbij gaat de 
VCP uit van eenheid in verscheidenheid, met ruimte en 
respect voor elkaar verschillen. Daarmee laten we zien dat 
we er als vakcentrale toe doen en de uitdagingen van 
deze tijd met een frisse blik willen aangaan.”

'Globalisering, digitalisering,  
flexibilisering, het heeft allemaal impact.'

Bij een veranderende wereld hoort een moderne 
vakcentrale, met een eigentijdse visie.  
VCP-voorzitter Nic van Holstein licht toe. 

De wereld om ons heen verandert. Globalisering, 
digitalisering, flexibilisering, het heeft allemaal impact. Het 
idee dat je na je studie een baan voor het leven krijgt, ligt 
achter ons. Sommige beroepen kunnen over een aantal 
jaren niet meer relevant zijn, waardoor omscholing nodig is.

De VCP weet als geen ander wat de gevolgen hiervan zijn 
voor de werknemer: die werkt anders en hij organiseert 
zich anders. De lopende band heeft plaatsgemaakt voor 
een werkomgeving die veel meer los vast is, het gaat 
steeds meer om individuen die in een veranderende 
arbeidsmarkt hun weg moeten blijven vinden.

Uitdagingen van deze tijd
Maar al die individuen, hoe verschillend ook, hebben 
dingen met elkaar gemeen. Ze willen allemaal gezond oud 
worden, met een goed inkomen, met kansen op 
ontwikkeling, een goed pensioen, en ga zo maar door. 
Daarbij maakt het geen verschil of iemand een opleiding 

Visie VCP: welbevinden in alle fasen van het leven

PROFESSIONAL MOET 
ZIJN WEG VINDEN IN 
NIEUWE WERELD

Eenheid in verscheidenheid,  

aanbieding in Tweede Kamer van petitie  

voor mensen met arbeidsbeperking
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OP DE BRES VOOR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIG 
PENSIOENSTELSEL

manifestatie op 18 maart. Eerder liet de veiligheidssector 
al van zich horen middels een burgerinitiatief, om de 
politiek te dwingen iets te doen aan wettelijke blokkades 
die een vroegpensioen in de weg staan. De VCP 
onderschrijft dat per sector moet worden bekeken welke 
maatregelen passend zijn.

“Als VCP hebben wij in 2010 ingestemd met de 
verhoging van de AOWleeftijd naar 66 jaar in 2020. 
Daaraan gekoppeld zou de politiek allerlei maatregelen 
nemen om werknemers op een gezonde wijze langer te 
laten doorwerken. Maar dat laatste heeft de politiek nooit 
waargemaakt. De AOWleeftijd is wel verhoogd, maar 
investeringen in oudere werknemers zijn uitgebleven.”

RVU-boete
Intussen is de versobering van het pensioenstelsel 
onverminderd doorgegaan, vervolgt Van de Kamp. “Dat 
is onder meer gebeurd door de AOWleeftijd te koppelen 
aan de levensverwachting, de inflatiecorrectie van de 
pensioenen onnodig lang wettelijk te blokkeren en door 
een fiscale boete (beter bekend als de RVU-boete) in te 

voeren op vroegpensioenregelingen voor mensen in 
zware dan wel hoge risicoberoepen. Niet alleen de 
werknemers zien dat dit in veel gevallen tot onhoudbare 
situaties leidt. Ook meer en meer werkgevers zien de 
ongewenste neveneffecten van deze ingrepen, 
bijvoorbeeld door toename van uitval, ziekteverzuim, 
instroom in de WIA en ga zo maar door.”

“Als vakbeweging hebben we geprobeerd tot eind vorig 
jaar met de overheid en de werkgevers tot een afspraak te 
komen die voor alle partijen aanvaardbaar zou zijn, niet 
alleen over de AOW en de RVU maar ook over het 
pensioencontract en een compensatieregeling voor de 
afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek, 
onderwerpen waar met name de VCP zich sterk voor heeft 
gemaakt. Veel deelnemers dreigen met een pensioengat te 
worden opgezadeld als de huidige opbouwsytematiek van 
tafel gaat. Helaas rammelden de voorstellen van het 
kabinet aan alle kanten. Het was allemaal veel te vaag, dat 
kunnen en willen wij gewoon niet aan onze leden verkopen. 
Ook de nieuwe voorstellen van het kabinet bieden geen 
soelaas, dus dat moet je wel de barricades op.”

'De VCP voert niet snel actie, maar  
als het gebeurt doen we het goed.'

INTERVIEW MET GERRIT VAN DE KAMP (ACP), VICEVOORZITTER VCP

De VCP voert niet snel actie, maar als het gebeurt 
doen we het goed. ACP-voorman en VCP-
vicevoorzitter Gerrit van de Kamp speelt een 
sleutelrol in de pensioenacties, die daags na het 
mislukken van de onderhandelingen vorig jaar 
november op touw werden gezet.

Een politieke sluipmoord. Gerrit van de Kamp neemt 
geen blad voor de mond als hem wordt gevraagd het 
pensioenbeleid van de afgelopen jaren samen te vatten. 
“Al tien jaar is de politiek bezig ons pensioenstelsel uit te 
hollen. Dat is zonde want het is een financieel gezond 
stelsel en ook nog eens gebaseerd op een verstandig 
ideaal: solidariteit tussen jong en oud en arm en rijk. Daar 
heeft de VCP zich altijd sterk voor gemaakt.”

Veiligheidssectoren
Van de Kamp liet er dan ook geen gras overheen groeien 
toen na jaren van onderhandelingen het pensioenoverleg 
november 2018 stukliep. Onder zijn aanvoering 
organiseerden vakorganisaties  de veiligheidssectoren 
voorop   een reeks acties, variërend van blokkades tot 
aan een stilteprotest in de Tweede Kamer en de landelijke 
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BIJ DE VCP WORDEN  
WE SERIEUS GENOMEN

HZC is een organisatie die niet gebonden is aan de 
politiek, maar sommige zaken die voor ons relevant zijn, 
zijn nou eenmaal politiek. En daarvoor hadden we een 
vakcentrale nodig die past bij onze manier van denken en 
onze manier van werken. Een club waar de professie 
centraal staat. En toen zijn we met de VCP gaan praten. 
Ook konden we als toehoorder aanschuiven bij 
overleggen, zoals de Centrale Beleids Advies Commissie 
(CBAC). Op 1 januari 2018 hebben we ons officieel 
aangesloten bij de VCP.

Hoe is het lidmaatschap tot nu toe bevallen?
Tot nu toe uitstekend. We herkennen ons in wat de VCP 
doet en waar de VCP aandacht voor vraagt. Denk 
bijvoorbeeld aan de discussie over pensioenen en zware 
beroepen. Wij vinden dat ook onze machinisten en 
monteurs  een zwaar beroep hebben: niet zozeer fysiek 
maar ze hebben wel een grote verantwoordelijkheid. De 
belangen van onze leden worden bij de VCP serieus 
gehoord en er is aandacht voor. Dat merken we niet 
alleen in de overleggen hier maar we vinden ook het 

Vakvereniging Het Zwarte Corps sloot zich op  
1 januari 2018 aan bij de VCP, een verbintenis die 
alleen maar blije gezichten oplevert.

Wat is Het Zwarte Corps? 
Wij zijn de belangenbehartiger van machinegebonden 
personeel, denk daarbij aan mensen die kranen, 
graafmachines en wegenbouwmachines bedienen en 
onderhouden  in bijvoorbeeld de bouw, grondverzet, 
wegenbouw en railinfra. HZC bestaat uit professionals die 
goed zijn opgeleid en een grote verantwoordelijkheid 
hebben: ze vormen de spil van de bouwplaats. Op de 
bouwplaats zijn het vaak eenlingen maar ze hebben door 
hun functie wel invloed op wat er gebeurt. Het werk van 
onze professionals doet er dus toe maar helaas krijgen  
ze daar niet altijd evenveel waardering voor.

Waarom zijn jullie lid geworden van de VCP?
Onze focus op belangenbehartiging was in het recente 
verleden vooral sectoraal en lokaal, maar dat vonden we 
uiteindelijk toch niet voldoende. We wilden verbreden. 

terug in de documenten. De kracht van de VCP zit ‘m  
ook in de continuïteit. Het kan soms even duren voordat 
je boodschap landt maar door je boodschap steeds maar 
te herhalen lukt dat wel. De VCP maakt het gewoon waar, 
en wel op een manier die bij ons past. HZC is een 
vakvereniging die redelijkheid hoog in het vaandel heeft 
staan, een gematigde partij die het gewoon brengt. En 
de onderlinge contacten zijn buitengewoon plezierig.

Hoe straalt het lidmaatschap op jullie af als 
vakvereniging?
We merken dat we als vakvereniging serieuzer worden 
genomen. Toen we nog niet waren aangesloten, waren 
onze landelijke politieke tentakels beperkt tot clubs als 
Bouwend Nederland of Cumela. Men volgt ons nu beter 
omdat de VCP een speler is die er op meerdere fronten 
toe doet. Het is een uitstekende aanvulling op onze 
dienstverlening en ons wijgevoel is er alleen maar groter 
door geworden. We voelen ons heel duidelijk onderdeel 
van een geheel, de VCP heeft ons gevoel van 
saamhorigheid aanzienlijk versterkt.

'De kracht van de VCP zit 'm  
ook in de continuïteit.'

INTERVIEW MET RENÉ VAN DER STEEN, VOORZITTER VAKVERENIGING HET ZWARTE CORPS (HZC)
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BLIJVEND INVESTEREN 
IN EMPLOYABILITY VAN 
WERKNEMERS

INTERVIEW MET JILLES VEENSTRA, VOORZITTER VAN DE ONDERWIJSVAKBOND FVOV

Mobiliteit vanuit het onderwijs doet zich voornamelijk 
voor in eerste jaren van het werkzame leven, maar dat 
kan gaan veranderen, zegt Jilles Veenstra, voorzitter 
van de onderwijsvakbond FvOv.

Waarom is de FvOv lid van de VCP?
De FvOv is op dit moment via de CMHF automatisch 
aangesloten bij de VCP en dus niet zelfstandig lid van de 
VCP. Echter als FvOv onderschrijven we het belang 
aangesloten te zijn bij de vakcentrale VCP. Voor de leden 
van onze verenigingen staat de VCP op grote afstand maar 
voor ons als belangenbehartigers is de VCP de plek van 
waaruit we invloed kunnen uitoefenen op sociale en 
arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken in SER en StvdA  
en in de richting van de politiek (vaak op stelselniveau).

Een groot deel van de professionals die de VCP 
vertegenwoordigt, zit in het onderwijs. Wie zijn 
deze professionals?
De professionals die aangesloten zijn bij de FvOv
verenigingen zijn in overwegende mate leraar in het 
voortgezet onderwijs (talen, wiskunde, natuurvakken, 
bewegingsonderwijs, kunst en cultuurvakken). In het VO 
kennen we daarnaast nog decanen, loopbaanbegeleiders 
en onderwijsassistenten. Daarnaast verenigen we in het 

primair onderwijs vakleerkrachten voor bewegings
onderwijs en de kunst en cultuurvakken, (intern) 
begeleiders en logopedisten. In het HBO en MBO  
betreft het met name docenten. 

Voor de VCP is het belangrijk dat professionals 
hun vak goed kunnen uitoefenen. Ze moeten wat 
wij noemen professionele ruimte hebben: je vak 
goed doen zonder, vrij van regeldruk en 
werkdruk. Hoe speelt dat in het onderwijs?
Voor alle sectoren in het onderwijs geldt dat er sprake is 
van een te hoge werkdruk. Een te krappe bekostiging, een 
te groot aantal taken en een nijpend lerarentekort (vooral 
in het PO voor wat de groepsleerkrachten en in het VO 
voor wat betreft de tekortvakken en voor beide sectoren 
met name in de Randstad) is hier debet aan. Hierdoor staat 
de kwaliteit van het onderwijs voortdurend onder druk.

Professionals moeten niet alleen nu aantrekkelijk 
zijn op de arbeidsmarkt, maar ook in de 
toekomst. Dat betekent dus dat je tijdig moet 
nadenken over volgende stappen. Wat kan de 
vakbeweging hierin betekenen?
Alhoewel de mobiliteit vanuit het onderwijs zich op dit 
moment enkel in de eerste jaren van het werkzame leven 

voordoet, zal dit mogelijk in de toekomst toch anders 
komen te liggen. Loopbaanpaden van toekomstige 
generaties zullen er mogelijk anders uit zien. Van daaruit 
geredeneerd is het goed om blijvend te investeren in de 
employability van werknemers. Het kan zowel in het belang 
van de sector als van werknemers zijn om mobiliteit tussen 
sectoren te stimuleren. Vakbonden zouden daarbij in 
moeten zetten op scholingsbudgetten die naar eigen 
inzicht zouden kunnen worden ingezet (overigens kennen 
we voor het onderwijs de Lerarenbeurs die voldoet aan dit 
criterium) en om daarnaast loopbaangesprekken tot een 
vast onderdeel van de gesprekscyclus in het onderwijs te 
laten uitmaken.

Waaraan moet de vakbond anno 2019 voldoen?
De grote opdracht voor een vakbond is om de leden actief 
te betrekken bij de vraagstukken waarvoor we in de 
sectoren staan. In het onderwijs is deze behoefte 
bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt door de gelegenheids
vakbond POinActie. 

'De grote opdracht voor een vakbond  
is om de leden actief te betrekken.'
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Hoe kijk je terug op 25 jaar als adviseur bij de 
VCP (voorheen MHP)?
Ik heb me in de Haagse pensioenpolder als een vis in het 
water gevoeld. Ik ben er een volwassen pensioenactuaris 
geworden. Daarbij heb ik het geluk gehad dat ik mij ook 
qua mijn persoonlijke visie heel verwant voel met het 
werknemersbelang. Dat zal wel in mijn opvoeding hebben 
gezeten. Meerdere keren heb ik als toegevoegd lid van  
de werknemersdelegatie deelgenomen aan SERadviezen 
over ons pensioenstelsel. Hoogtepunten waren de 
onderhandelingen in de Stichting over het Financieel 
Toetsingskader (FTK) in 20032006 en de onder
handelingen over het Pensioenakkoord in 20092011. 
Hoogtepunten, omdat er een enorme drive was om er met 
elkaar uit te komen. Tegelijk waren het ook dieptepunten. 
We hebben als Stichting het FTK niet kunnen voorkomen. 
En toen uiteindelijk Rutte II het pensioenakkoord 
verscheurde, was bij mij de kater des te groter.

Wat ging er door je heen toen het pensioen-
overleg klapte?
Ik schrok ervan. Ik kon het bijna niet geloven. Ik heb Nic 
van Holstein geappt: ‘Ben je samen met FNV opgestapt 
of ben je ook zelf overtuigd opgestapt?’ ‘Dat laatste’, 

appte hij terug. De volgende dag heeft hij mij gebeld.  
‘Er waren te veel open eindjes’.
 
Welke betekenis heeft de VCP in jouw optiek in 
de vormgeving van het pensioenstelsel?
De VCP zou in mijn ogen verbinding moeten zoeken met 
zzporganisaties om samen een goed pensioen en een 
goede arbeidsongeschiktheidsverzekering te bewerk
stelligen. Richt samen een APF op bijvoorbeeld met 
kringen voor groepen professionals die nu buiten de 
pensioenboot vallen en help deze mensen de 
pensioenpremie op de opdrachtbon te krijgen. Als dat 
lukt, kan ook de brug worden geslagen naar FNV en CNV. 
Die willen immers ook een goed pensioen voor alle 
werkenden. Probeer ook vanuit die professionaliteit (weer) 
een voorhoederol te pakken in de Haagse arena. Ik denk 
dat de AWVN een partner in crime zou kunnen zijn. Pak 
samen met deze club het gedachtegoed weer op uit de 
pensioennota ‘Naar een eigentijds pensioen’. Desnoods 
voor ‘de volgende ronde’.

'Zowel mijn grootvader van vaders kant  
als mijn vader waren echte CNV-ers.'

Meer dan 25 jaar was Jan Tamerus aan de VCP 
verbonden als pensioenadviseur. Vorig jaar nam hij 
afscheid. Een terugblik.

Wat hield je adviesrol concreet in en op welke 
manier gaf je er vorm aan?
Ik adviseerde de VCP (MHP, zelfs nog een tijdje Uniemhp) 
op het brede terrein van pensioenonderwerpen. Dat deed 
ik als lid van de Werkgroep Pensioenen (WP) en als WPlid 
van de Stichting van de Arbeid. In de WP bracht ik mijn 
ervaring in die ik als pensioenactuaris opdeed in mijn 
werk bij PGGM. Daarbij was mijn inbreng veelal actuarieel 
en meer conceptueel van aard, al heb ik in de loop der 
jaren het uitvoerend pensioenvak wel geleerd. 

Waarom was je specifiek adviseur voor de VCP  
en niet voor de andere vakcentrales?
De MHP heeft mij gevraagd. Zowel mijn grootvader van 
vaders kant als mijn vader waren echte CNVers. Ik had 
dus thuis en met name ook bij mijn ooms wat uit te 
leggen, toen ik adviseur werd van een andere bond.  
Ik heb overigens in de veelheid aan pensioenissues 
weinig gemerkt van de verschillen in de opvattingen 
van de drie vakcentrales.
 

VERBINDING ZOEKEN 
VOOR GOED PENSIOEN 

INTERVIEW MET JAN TAMERUS, 25 JAAR PENSIOENADVISEUR VCP
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JAARPLAN 2019: 
ONTWIKKELING  
TOT BREDE 
BELANGENBEHARTIGER

Bij een jaarverslag hoort ook een vooruitblik:  
het Jaarplan van de VCP voor 2019. Een korte 
uiteenzetting van waar de VCP dit jaar op inzet. 

Loopbaanperspectief van professionals, een normaal 
contract en een pensioenleeftijd passend bij de 
arbeidsmarkt, het zijn enkele willekeurige onderwerpen 
waar de VCP zich in haar dagelijkse werk sterk voor maakt. 
In het vorig jaar opgestelde Jaarplan 2019 staat hoe de 
belangenbehartiging van de VCP concreet vorm krijgt. 
Professionals moeten in staat worden gesteld hun werk 
adequaat te doen, onder fatsoenlijke omstandigheden, 
met inkomenszekerheid en voldoende mogelijkheden de 
carrière bij te sturen waar dat nodig is. 

WERKDRUK EN REGELDRUK 

In het Jaarplan 2019 zet de VCP onder meer in op de 
positie van professionals, denk daarbij aan ruimte voor 

professionals en zaken als werkdruk en regeldruk, maar  
ook aan volwassen arbeidsverhoudingen, de positie van 
vertrouwenspersonen en veilige arbeidsomstandigheden. 
Een ander belangrijk thema is een goed pensioenstelsel, 
na het klappen van het overleg in november. Daarbij gaat 
het onder meer om maatwerk bij vervroegd uittreden en 
goede aanvullende collectieve pensioenen (zie kader  
voor de specifieke thema’s).

ENERGIETRANSITIE

“Waar het kan laten we de stem van professionals horen”, 
zegt VCPbeleidsmedewerker Amerik Klapwijk, die onder 
meer economische zaken en klimaat in zijn portefeuille 
heeft. “Vorig jaar waren we bijvoorbeeld betrokken bij het 
SEROntwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid. 
Dat is een belangrijk document omdat het om zowel nieuwe 
energievormen als werk gaat. Binnen de energietransitie is 
het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in menselijk 
kapitaal en onderzoek en innovatie. Werkenden moeten 
bij of omscholing krijgen zodat ze mee kunnen blijven 
draaien op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het van belang  
om ongewenste inkomenseffecten te compenseren en een 
eerlijke lastenverdeling te hebben. Het is belangrijk dat  
daar oog voor is omdat de transitie anders geen kans van 
slagen heeft. Het behartigen van de belangen van de 
professional is niet alleen van belang voor de professional 
zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.” 

OGEN EN OREN

De aangesloten organisaties van de VCP fungeren bij de 
concrete uitvoering van het Jaarplan als de ogen en oren 
van de VCP. Zij weten als geen ander wat er speelt bij hun 
leden en kunnen de VCP daarmee op hun beurt van input 
voorzien. Zodat de belangen van de professional – uit 
welke hoek dan ook – kunnen worden behartigd: binnen 
de SER, de Stichting van de Arbeid maar ook daarbuiten. 
Ten aanzien van beleid, wetgeving en uitvoering is er 
geregeld overleg met verschillende departementen en 
uitvoerders. Daarnaast zoeken we de media op om onze 
standpunten breder over het voetlicht te krijgen.

SPECIFIEKE THEMA’S VCP IN 2019

1 Positief sociale zekerheids en arbeidsmarktbeleid
2 Perspectief op loopbaanontwikkeling
3 Positie van professionals
4 Goed pensioenstelsel
5 Voldoende besteedbaar inkomen
6 Vernieuwende arbeidsverhoudingen

VCPvoorzitter Nic van Holstein  

in de Tweede Kamer in gesprek  

met een journalist
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aangesloten organisaties. Een groot deel van mijn werk 
bestond uit lobby om een aantal maatregelen uit het 
regeerakkoord te schrappen, en daarin hebben we grote 
successen geboekt. Diverse maatregelen zijn uit het 
regeerakkoord geschrapt zoals loondispensatie, 
bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering  
en maatregelen waardoor de reintegratieprikkels voor 
werkgevers zouden afnemen. Daarna is het van belang 
om weer in overleg te treden om te kijken hoe nu verder, 
met als doel het beste voor de professional voor elkaar  
te krijgen. De VCP is daarnaast zeer kritisch op het 
wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Diverse maatregelen 
uit dit wetsvoorstel doen afbreuk aan de positie van 
professionals waardoor de onzekerheid op de 
arbeidsmarkt zal toenemen. De VCP heeft met de 
aangesloten organisaties een gezamenlijke visie 
ontwikkeld op dit wetsvoorstel voor de lobby. 

Waarom zijn deze zaken belangrijk?
Al lange tijd is te zien dat de flexibilisering op de 
arbeidsmarkt toeneemt. De flexibilisering zorgt ervoor dat 
er afbreuk wordt gedaan aan de positie van professionals 
op de werkvloer en op de arbeidsmarkt, waardoor de 
onzekerheid toeneemt. Zekerheid op het gebied van  

werk en inkomen is de basis voor een goed en gezond 
leven. Volgens de VCP zou daarom een vast contract de 
norm moeten zijn. Dat biedt de meeste zekerheid op het 
gebied van werk en inkomen. Als het even niet lukt om 
aan de slag te gaan, door bijvoorbeeld werkloosheid  
of arbeidsongeschiktheid, is het van belang dat 
professionals inkomensbescherming hebben en de juiste 
ondersteuning krijgen om weer aan de slag te gaan 
wanneer daar behoefte aan is. Een groot deel van het 
wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, de bezuinigingen op 
de arbeidsongeschiktheidsuitkering en loondispensatie 
doen afbreuk aan de bescherming van professionals en 
bepaalde zekerheden. 

De VCP voert het debat op de inhoud. De resultaten  
van 2018 laten zien dat de VCP wordt gehoord en een 
belangrijke stem heeft in Den Haag. Door te waken over  
de belangen van alle professionals, van jong tot oud en  
in alle fasen van het leven. 

'Het belang van de professional  
staat altijd voorop'

Sacha Heemskerk is begin 2018 begonnen als beleids-
medewerker bij de VCP. Een terugblik op een 
bewogen jaar.

Wat houdt jouw functie van beleidsadviseur in?
Bij de VCP houd ik me met verschillende thema’s bezig 
zoals de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, diversiteit, 
kindregelingen en zorg. De belangrijkste vraag is hoe we 
ervoor zorgen dat professionals in staat worden gesteld 
om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Veel elementen 
zijn daarbij van belang. Enkele belangrijke elementen  
zijn: zekerheid in je baan en op de arbeidsmarkt, het 
verminderen van de werkdruk, mogelijkheden voor 
scholing, het kunnen combineren van werk en privé, 
goede en betaalbare opvang voor kinderen en veiligheid 
op de werkvloer. Professionals kenmerken zich door 
vakmanschap en richten zich op de inhoud. Van belang  
is dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en de ruimte 
krijgen om hun vak uit te oefenen. 

Wat zijn de belangrijkste dingen die je voor de 
VCP hebt gedaan in 2018?
In de kern ging het steeds om belangenbehartiging van 
de professional, vanuit gedeelde belangen van onze 

VCP HEEFT EEN 
BELANGRIJKE STEM  
IN DEN HAAG

INTERVIEW MET SACHA HEEMSKERK, BELEIDSMEDEWERKER VCP
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ZOEKEN NAAR NIEUWE 
VERBINDINGEN

ONTWIKKELING VAN HET VAK

Drie bij de VCP aangesloten vakorganisaties lieten tijdens 
het symposium zien hoe zij in de moderne tijd proberen 
werknemers aan zich te binden. Bart Willems gaf een 
bevlogen pitch over hoe vakorganisatie De Unie met 
DigiC in het caoproces het draagvlak vergroot door ook 
nietleden bij cao’s te betrekken. Daarvoor werkt De Unie 
samen met een onderzoeksbureau, het concept wordt bij 
verschillende cao’s toegepast. In de pitch van Erwin 
Koenen kwam nadrukkelijk naar voren hoe Politievakbond 
ACP kiest voor een mix van belangenbehartiging en 
ontwikkeling van het vak. Juist voor oplossingen op de 
beroepsinhoud zijn professionals vanaf de werkvloer goed 
te betrekken. De derde pitch werd gehouden door 
Yannick de Rooij van Jong Rabo, een bedrijfsjongeren
vereniging die jongeren in hun netwerk weet te binden en 
nadrukkelijk ook jongeren een stem wil geven op gebied 
van arbeidsvoorwaarden.

EXPERTISEROL

Te midden van al die ideeën zou je bijna vergeten  
dat vakbonden ook nog een expertiserol hebben, 
bijvoorbeeld op het gebied van cao´s. “Veel jongeren 
hebben helemaal niet door dat ze bezig zijn met thema´s 
die met de vakbond te maken hebben”, zei voorzitter 
Reinier Castelein van De Unie vanuit de zaal. VCP
voorzitter Nic van Holstein brak een lans voor een 
beweging die zowel van boven als van onder zal moeten 
komen. “Je kunt een ambitie formuleren, maar van 
bovenaf pushen brengt verandering maar moeizaam in 
beweging. Je kunt ook verbindingen leggen, initiatieven 
laten ontstaan en leren van elkaar. Dan komt de pull van 
onderop. Wanneer beide samen in lijn liggen komt het  
in beweging.”

De werknemer van nu is een andere dan die van honderd 
jaar geleden. Hoe houden vakbonden die werknemer 
binnenboord? Om die vraag draaide het VCPsymposium 
dat vorig jaar november werd gehouden. Een kleine 
honderd mensen kwamen bijeen in het SERgebouw om 
zich over de vakbond van de toekomst te buigen.

WERKNEMER NIET MEER INWISSELBAAR

Gemikt werd op een bruisende bijeenkomst en dat werd 
het ook. Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp (tevens 
SERraadslid) gaf de aftrap met een bijna swingend 
betoog waarin in sneltreinvaart de geschiedenis van de 
vakbond voorbijkwam, van de industrialisatie tot aan de 
digitalisering. Waar werknemers destijds makkelijk 
inwisselbaar waren, zijn ze dat nu veel minder. Ze zijn 
zelfstandiger, hoger opgeleid en er is veel meer  

Het VCP-symposium in 2018 ging over de vakbond van de 

toekomst. Het werd een bijeenkomst vol bruisende ideeën.

wettelijke bescherming. Allemaal vanzelfsprekendheden 
die begin 20e eeuw ontbraken. “Er was sprake van 
misstanden, maar door de vorming van collectiviteiten 
ontstond er weer een machtsevenwicht.”

SOLIDARITEIT KAN BETER

Op dezelfde manier zijn er aan de kant van werkgevers 
ook dingen veranderd: denk aan bijvoorbeeld meer 
verantwoordelijkheden zoals loondoorbetaling, wat een 
werkgeverschap minder aantrekkelijk maakt. Door de 
veranderingen van de afgelopen jaren is de nadruk veel 
meer komen te liggen op individuele belangen, stelt 
Verhulp. “De solidariteit kan beter, individuen moeten 
belang hebben om het collectief te steunen”. Vakbonden 
kunnen daar volgens hem op inspelen door meer nadruk 
te leggen op beroepsinhoud en vakbekwaamheid.
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