Amsterdam, 24 november 2016

Aan onze leden, werkzaam bij Holland Casino

Beste mensen,
Het feest voor de afgelopen 40 jaar was geweldig horen we. Dat is mooi. Het is jullie gegund. Samen
maken jullie Holland Casino tot een prachtig bedrijf. Het gaat op dit moment heel goed met Holland
Casino. Het is druk, soms heel erg druk. De gasten geven hun geld graag uit in Holland Casino.
Het is natuurlijk zaak dat jullie daarvan mee profiteren. Dat is onze inzet voor de cao, we willen
minder onzekerheid in de cao, dus duidelijke regels voor roosters, contracten en loon. Ook willen we
zekerheden inbouwen voor een onzekere toekomst. Dus een lange looptijd voor de cao, want dan
weet een nieuwe eigenaar gelijk waar hij aan toe is. Hetzelfde geldt voor het sociaal plan ,
verbeteren en voor 5 jaar verlengen.
De gesprekken voor de cao en het sociaal plan lopen maar het gaat nog niet zo makkelijk, de
werkgever zet namelijk in op minder en wij op beduidend meer (en beter).
De strijd voor een zekere toekomst bij Holland Casino wordt op dit moment niet alleen door de
vakbonden gevoerd. Zoals jullie waarschijnlijk weten is ook jullie ondernemingsraad het gevecht
aangegaan. Ze weigeren te accepteren dat de overheid zonder tegenprestaties (in de vorm van
garanties bijvoorbeeld) zomaar de rechtmatig eigenaar wordt van (nu nog stichting)Holland Casino.
Het huidig bestuur van Holland Casino inclusief Raad van Commissarissen overhandigt de sleutels van
Holland Casino namelijk zonder enige bescherming aan het ministerie van Financiën. Het met moeite
opgebouwde eigen vermogen en de eigen panden, alles wordt weggegeven. Dat is absurd maar het
gebeurt wel. De ondernemingsraad staat terecht op haar strepen en heeft daarom negatief
geadviseerd. Het bestuur van Holland Casino, Erwin van Lambaart, dendert echter maar voort.
Op donderdag 1 december 13.00 uur aanstaande dient daarom de rechtszaak aangespannen door de
ondernemingsraad, bij de Ondernemingskamer, in Amsterdam. Het is een openbare zitting. Veel
leden zullen zeer geïnteresseerd zijn of de rechters ook van mening zijn dat het bestuur en de RvC
niet handelt in het belang van de onderneming, gasten en medewerkers. Een zware aantijging die we
volledig begrijpen en ondersteunen. De ondernemingsraad die normaal gesproken vooral achter de
schermen in jullie belang bezig is komt nu in de spotlights. Steun je collega’s in de ondernemingsraad
en kom ook naar Amsterdam!!
z.o.z.
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