TIJD VOOR ACTIES -> Wat we gaan doen……..
Afgelopen dagen zijn jullie geïnformeerd over het vastgelopen cao overleg en het verlopen van de
ultimatums die we aan HC hebben gesteld. Alle pogingen ten spijt lukt het niet om op een normale
manier met HC tot afspraken te komen over een nieuwe cao. Een cao die geen verslechtering is,
maar een verbetering als blijk van waardering voor jullie werk en inzet!
Gasten flyeren
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat op donderdagavond collega’s van jullie zijn gestart met het
informeren van gasten. Informeren over het uitblijven van waardering voor jullie en mogelijke acties.
De ACTIE-BUS en staken.
Komende periode zullen we op willekeurige dagen (omstreeks 15:00 UUR) en in de buurt van Utrecht
- met behulp van een spel - ‘random’ kiezen welke vestiging we gaan bezoeken. Dat doen we met
een grote ‘actie-bus’. Zodra een vestiging is gekozen worden jullie daar direct over geïnformeerd via
de sociale media.
Met deze bus rijden we dan naar de desbetreffende vestiging, waarbij medewerkers van de late
dienst in de gelegenheid worden gesteld te staken. Bedoeling is dat je dan niet naar je werk gaat,
maar je in de bus (die meestal prominent voor de vestiging zal worden geparkeerd) als staker
aanmeldt. Als je niet hoeft te werken (of net gewerkt hebt) ben je – als sympathisant – natuurlijk
altijd welkom om ook even je gezicht te laten zien!
Werknemers op andere vestigingen staken die dag dus niet! Zij zijn als sympathisant wel welkom,
maar komen, als het op staken aankomt, later aan de beurt ;-).
Hou de berichtgeving dus goed in de gaten EN DOE MEE!!!
Het BELANG!
Hoewel iedereen vrij is om wel of niet mee te staken (keuze moeten we ook respecteren), is het
belang inmiddels wel duidelijk. Staken is een uiterst middel, maar helaas wel nodig om Erwin van
Lambaart, het Bestuur en de Raad van Commissarissen duidelijk te maken dat jullie, na jaren van ‘pas
op de plaats’, nu weer een normale cao verdienen. Of er nu wel of niet geprivatiseerd wordt!! Want
zonder jullie is er geen casino!
En ben je nog geen lid (hoeft niet om te kunnen staken)….meld je dan aan in de bus en wordt alsnog
lid. Je komt dan ook in aanmerking voor een stakingsuitkering!
Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met één van de kaderleden in je vestiging!
Tot binnenkort!
Bestuurders en (kader)leden van FNV, De Unie en ABC.
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