Snel en persoonlijk maatwerk
Als lid krijg je toegang tot onze diensten op juridisch en
persoonlijk gebied.
Wat wij voor je doen, doen we vanuit grote
betrokkenheid, kennis en ervaring.
Wij houden rekening met iedere fase van je loopbaan.
En reageren snel op jouw vragen en problemen.
Maatwerk dus. Wij bewegen naar resultaat.

Als lid heb je recht op:
• Advies en bemiddeling bij veranderingen in je loopbaan,
carrière veranderingen en vertrek naar het buitenland
• Advies bij de start van je eigen bedrijf
• Advies bij vervroegd pensioen
• Advies over je contract, functiewaardering en arbeidsvoorwaarden en pensioen
• Contact met een loopbaancoach
• Deelname aan ons Job finding work team (VEEL!)
• Deelname aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten
• Juridisch advies en juridische bijstand

Netwerk
Als netwerk zijn we gericht op kennisuitwisseling, 		
collegiale herkenning en support.
Zo organiseren we geregeld bijeenkomsten met
uiteenlopende thema’s, vaak rond thema’s die je
loopbaan kunnen beïnvloeden.

Wat er ook verandert in je loopbaan, wij geven je overzicht, houvast en richting.
Bel 040 – 211 6222 of kijk voor meer informatie www.vhp2.nl

VHP2 biedt invloed vanuit het collectief
Sinds 1972 behartigen wij de belangen van de hoger opgeleide professionals.
Samen met onze leden oefenen we invloed uit op beleid, collectieve arbeidsvoorwaarden
en pensioenregelingen in de sector Metalektro en bij grote werkgevers als Philips, KPN,
ASML, Thales, Eaton, PostNL, Nokia, NEC, NXP, en vele anderen.
Als VHP2 staan wij voor de kracht van het collectief. Dat geeft rust in je loopbaan.

Wij werken aan:
•
•
•
•
•

Goede collectieve arbeidsvoorwaarden
Goede pensioenafspraken voor iedere generatie
Weerbare ondernemingsraden
Structurele oplossingen in geval van conflicten
Lostrekken van vastzittende onderhandelingsprocessen: aanreiken van 			
alternatieven
• Functionele Netwerken en politieke lobby: wij nemen deel aan het maatschappelijk debat en zijn vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen
en koepelorganisaties
• Samenwerking met verschillende partners waardoor wij meer en betere
diensten kunnen aanbieden aan onze leden
Maak gebruik van onze kennis en ervaring.
Bel 040 – 211 6222 of kijk voor meer informatie www.vhp2.nl

