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Cao-overleg eindelijk weer hervat!
Helaas is het niet gelukt om aan jullie eerdere oproep tegemoet te komen, om
nog voor het zomerreces een nieuwe Cao-overleg datum te prikken en zo verder
onnodig uitstel van het (tussen) Cao-overleg te voorkomen.
Holland Casino had kort voor de vakantieperiode ‘meer tijd nodig voor intern
beraad met de stakeholders om in het kader van zorgvuldigheid alle
mogelijkheden om uit de Cao-impasse te komen te kunnen onderzoeken’.
Op woensdag 19 augustus a.s. wordt het Cao-overleg eindelijk weer
hervat. ABC verwacht dan van Holland Casino te vernemen wat de precieze
uitkomsten zijn van genoemd ‘intern beraad’ van de afgelopen weken.
Een ding weten we in ieder geval nu al zeker: Holland Casino heeft in de eerste
zes maanden een nettowinst behaald van 41 miljoen euro, tegen 20,6 miljoen
euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 12 procent, vooral door
de groei met 10 procent van het aantal bezoeken. Dat geeft goede moed voor
een uitstekend resultaat over geheel 2015.
ABC blijft bij de eerdere intentie om op zeer korte termijn met Holland Casino te
komen tot een tussen-Cao met beperkte looptijd, zoals reeds eerder verwoord in
de gezamenlijke Cao-Nieuwsbrief van 13 mei jl. Wij verwachten van Holland
Casino nu eindelijk een goed en rechtvaardig Cao-loonbod voor een tussen-Cao.
Jullie verdienen het, na jaren van de 0-lijn, reorganisatie op reorganisatie, grote
onzekerheid over de toekomst en met een te krappe personeelsbezetting blijven
zorgdragen voor een optimale service en inzetbaarheid.
Na de totstandkoming van een tussen-Cao gaan we als partijen gezamenlijk aan
de slag om te komen tot een Cao voor de langere termijn. Hierbij komen
vervolgens de nog te bespreken gezamenlijk benoemde Cao-thema’s aan de
orde.
Holland Casino schrijft in haar CAO-Nieuwsbrief van gisteren: ‘We hopen snel een
akkoord te bereiken over de tussen-cao’. Laten we met z’n allen hopen dat
Holland Casino ons deze keer geen valse hoop biedt! We zijn benieuwd of Holland
Casino, met respect en waardering voor haar medewerkers nu wel met een
acceptabel bod komt.
We houden jullie op de hoogte van de uitkomst van het Cao-overleg van
aanstaande woensdag 19 augustus.
Met vriendelijke groet,
namens Vakbond ABC,
Henk van Engelen, vakbondsbestuurder
Victor Kloos, Cao-onderhandelaar

Word lid van Vakbond ABC! Nu € 25,- voor 6 maanden.
Online aanmelden www.vakbondabc.nl

