17 december 2016

NIEUWE CAO LIJKT VERDER
WEG DAN OOIT !
Beste leden,
Na zo’n acht intensieve Cao-overlegrondes is het helaas weer niet gelukt om met
Holland Casino een nieuwe Cao af te sluiten. Het gezamenlijk komen tot een
nieuwe zgn. ‘toekomstbestendige Cao’ lijkt na de uitkomst van het laatste caooverleg van vorige week inmiddels meer (valse) toekomstmuziek dan realiteit!
VAKBONDEN VORMEN ÉÉN FRONT
De vakbonden vormen de afgelopen maanden een gezamenlijk front, met één
belangrijk doel; het komen tot een nieuwe rechtvaardige en verdiende Cao voor
alle medewerkers. Helaas lijkt dit doel ver weg. HC biedt jullie een loonbod van
minder dan een schamel procentje per jaar en wil daarbij zonder blikken of
blozen het mes zetten in jullie seniorenregeling. Holland Casino noemt dit het
komen tot een ‘toekomstbestendige Cao’! Wij noemen dit onacceptabel en een
klap in het gezicht van de hardwerkende medewerkers. De tijd van inleveren is
nu echt een keer voorbij. Toekomstbestendig inleveren voor wie? Voor de
aandeelhouder of voor een nieuwe (buitenlandse) koper?
(VER)BOUWPLANNEN OF BOUWEN AAN EEN GOEDE CAO?
Je zou denken dat na jaren van vele bezuinigingsmaatregelen, reorganisatie op
reorganisatie, grote onzekerheid onder het personeel, een nog (steeds) lopende
Rechtszaak over de Periodieken 2013, etc., HC eindelijk de medewerkers op de
eerste plaats zet. Het gaat dankzij jullie inzet inmiddels weer hartstikke goed
met Holland Casino. HC blijkt echter de aanstaande privatisering en de verdere
realisatie van de diverse (nieuwe) bouw- en/of verbouwplannen hoger op het
prioriteitenlijstje te hebben staan dan het afsluiten van een nieuwe rechtvaardige
Cao voor de medewerkers. De investering in stenen gaat bij HC overduidelijk
voor de investering in een goede Cao.
HOE NU VERDER ?
Maandag 19 december a.s. komen de Kaderleden van de gezamenlijke
vakbonden bijeen om met elkaar nader te bespreken hoe nu verder.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Met hartelijke groet,
Vakbond ABC

