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SOCIAAL PLAN 2014 / REGELING GEDWONGEN ONTSLAG
Net voor de vakantie, op 22 juli jl., heeft HC de bonden schriftelijk een voorstel gedaan
voor een nieuw Sociaal Plan, met het verzoek om even te tekenen bij het kruisje! HC wil
de medewerkers die gedwongen ontslagen worden niet meer bieden dan de (vrijwillige)
VAA-regeling. Juist door de inzet van de bonden is er een sterk verbeterde VAA-regeling
2014 tot stand gekomen en zijn de gedwongen ontslagen tot een minimum beperkt
gebleven. Wij hebben HC onze teleurstelling over het voorstel van 22 juli laten weten.
Gisteren, maandag 25 augustus jl. heeft HC telefonische afstemming gehad met de
vakbonden en hen uitgenodigd voor een overleg over een nieuw Sociaal Plan, op vrijdag
29 augustus a.s. van 11.00u tot 13.00 uur.
PERIODIEKEN 2013 – UITSPRAAK CAO-Geschillencommissie, 22 juli 2014
Na maanden van afwachten heeft de CAO-Geschillencommissie op 22 juli 2014 eindelijk
uitspraak gedaan in het lang lopende Dossier Periodieken 2013. Helaas is de uitspraak van
de commissie erg teleurstellend en beraden wij ons, in overleg met onze advocaat en de
collega bonden, over mogelijke vervolg stappen.
PENSIOEN – OVERLEG OVER EEN NIEUWE PENSIOENREGELING
De afgelopen maanden heeft de gezamenlijke (technische) werkgroep Pensioenen overleg
gevoerd over alle ins en outs m.b.t. de totstandkoming van een nieuwe Pensioenregeling.
Van de kant van HC namen deskundigen van adviesbureau MONTAE deel aan de
werkgroep en voor ABC de pensioendeskundige Prof. dr. Erik Lutjens. Op vrijdag 29
augustus a.s. volgt een eerste oriënterend overleg tussen Holland Casino en de
vakbonden, mede aan de hand van de uitkomsten van de technische werkgroep.
VOORDRACHT VAKBONDEN KANDIDAAT VERTROUWENSCOMMISSARIS IN RvC
De door de vakbonden voorgedragen kandidaat voor vertrouwenscommissaris in de Raad
van Commissarissen (RvC) van Holland Casino is nog steeds in de (selectie)race. Op 8
augustus jl. heeft onze kandidaat een belangrijk gesprek gehad met ambtenaren van het
Ministerie van Financiën.
Wij wachten met spanning de uitkomst van de laatste gesprekken af!
CEO a.i. WILLEM-JAN VAN DEN DIJSSEL BLIJFT -ook na 1 september 2014GEWOON AAN!
De voorzitter van de RvC heeft de vakbonden op 29 juli jl. schriftelijk laten weten, dat op
nadrukkelijke verzoek van de RvC van HC, de heer Willem-Jan van den Dijssel is verzocht
om, ook na de inmiddels beladen datum van 1 september 2014, aan te blijven als CEO a.i.
van Holland Casino.
Dit ondanks het eerdere negatieve oordeel van zowel de gezamenlijke vakbonden als de
OR over het vertrouwen in de huidige CEO a.i. De argumentatie voor het aanblijven van de
CEO a.i., ook na 1 september 2014, heeft volgens de RvC te maken met het feit dat men
niet tijdig een geschikte CEO kan vinden. ABC zal zich in overleg met de collega bonden
beraden op de ontstane (nieuwe) vertrouwenssituatie tussen HC en de bonden. Vakbond
ABC wil HC namelijk aan de gemaakte afspraken houden.
Wij houden jullie op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Vakbond ABC
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