Op

OPROEP
LEDENRAADPLEGING
Teleurstellend eindbod
‘tussen-Cao 2015’

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN !
Beste ABC-leden,
Zoals jullie weten heeft Holland Casino het laatste Cao-bod van 19 augustus 2015
op 1 oktober jl. als Cao-eindbod bij de vakbonden op tafel gelegd.
Holland Casino houdt voet bij stuk en wenst de vakbonden, ook na herhaalde
pogingen van onze kant, op geen enkele wijze tegemoet te komen. Een ronduit
teleurstellend Cao-eindbod is het gevolg. Op vrijdag 16 oktober jl. hebben we
met onze kaderleden de ontstane (eindbod) situatie besproken. De kaderleden
zijn niet te spreken over de blijvend starre houding van Holland Casino en hebben
daarom ook geen vertrouwen in de totstandkoming van een zogenaamde
toekomstbestendige Cao. Als na negen maanden een tussen-cao al niet lukt,
waarom zou een toekomstbestendige Cao dan wel kans van slagen hebben. Op
dit moment ontbreekt het bij het bestuur van Holland Casino aan respect en
waardering voor de medewerkers. Onze kadergroep is mede daarom negatief
gestemd over het Cao-eindbod van Holland Casino.
Onze leden zijn nu aan zet en zij bepalen uiteindelijk of er wel of niet een nieuwe
‘tussen-Cao 2015’ komt.

JOUW MENING TELT!
LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN EN LAAT ONS WETEN WAT
JE VAN DIT ONRECHTVAARDIGE CAO-EINDBOD VINDT.
Een eindbod van 1% en 300 euro netto (fulltime medewerker) incidenteel!
(zie bijgevoegd het uitgewerkte Cao-eindbod, d.d. 1 oktober 2015)

Tot uiterlijk woensdag 4 november 2015 kun je jouw stem per email
uitbrengen, onder vermelding van je NAAM, ADRESGEGEVENS en VESTIGING, via
het emailadres: servicedesk@vakbondabc.nl
Vermeld in je email één van de volgende 3-opties:
1. ik stem VOOR het Cao-eindbod;
2. ik stem TEGEN het Cao-eindbod;
3. ik stem NEUTRAAL.
Met vakbondsgroet,
mede namens de ABC-delegatieleden en kaderleden,
Hoofdbestuur Vakbond ABC
Word lid van Vakbond ABC! Nu € 25,- voor 6 maanden.
Online aanmelden www.vakbondabc.nl

