7 maart 2016

ABC-LEDENRAADPLEGING
AANVULLENDE CAO-OVEREENKOMST

Aan de leden van Vakbond ABC,
Afgelopen week hebben Holland Casino en de gezamenlijke vakbonden
overeenstemming bereikt over een aanvullende Cao-overeenkomst. Een
Cao-overeenkomst die aansluit op het reeds eerder bereikte Cao-akkoord
tussen HC en De Unie, van begin november 2015. De leden van FNV en
ABC hebben dit Cao-eindbod van HC afgewezen en hebben dus ook géén
handtekening gezet onder een nieuwe Cao.
HET MAXIMALE BEREIKT MET DE NIEUWE CAO-OVEREENKOMST
In december 2015 heeft FNV een aantal stakingsacties georganiseerd.
ABC heeft de stakingsacties enthousiast gesteund. FNV en ABC hebben
zoveel als mogelijk één gezamenlijke vuist willen uitstralen. Door een
interne vertrouwenscrisis binnen het Hoofdbestuur van ABC ontvingen
onze leden helaas tegenstrijdige en/of onjuiste (Cao) berichtgeving van
het voormalige dagelijks bestuur. Mede hierdoor konden ABC-leden niet of
slechts in zeer beperkte mate deelnemen aan de door FNV geïnitieerde
acties.
De acties en de bijbehorende onrust hebben een duidelijk signaal
afgegeven aan Holland Casino, dat we niet zomaar een handtekening
zetten bij het welbekende kruisje. De afgelopen weken heeft er achter de
schermen veel informeel overleg en afstemming plaatsgevonden, onder
leiding van een externe bemiddelaar, met als doel om uit het langlopende
Cao-conflict te komen. Terugkijkend kunnen we spreken van een
ingewikkeld en moeizaam proces. De uiteindelijk bereikte Caoovereenkomst is zeker niet om te juichen, maar is wel een overeenkomst
waarin we het maximaal haalbare voor onze leden hebben weten af te
spreken.
 De uitgewerkte nieuwe Cao-Overeenkomst is als bijlage
toegevoegd en is eveneens te raadplegen via onze website;
www.vakbondabc.nl

ONZE LEDEN HEBBEN HET LAATSTE WOORD
We willen graag weten wat onze leden vinden van de nieuwe Caoovereenkomst.
HOE BRENG JE JOUW STEM UIT
Onze leden ontvangen op het bij de ledenadministratie bekende
e-mailadres de ABC-Info Ledenraadpleging, met daarin de uitleg over de
te volgen (digitale) stemprocedure
Leden waarvan bij ons het (juiste) e-mailadres op dit moment (nog) niet
bekend is en/of een gezinslidmaatschap hebben, kunnen hun stem
uitbrengen door een (digitaal) stemformulier bij ons op te vragen, middels
het sturen van een e-mail aan; servicedesk@vakbondabc.nl
Je kunt jouw (digitale)stem uitbrengen, tot uiterlijk :
 DINSDAG 15 MAART – 17.00 uur.
 LAAT JE STEM DUS NIET VERLOREN GAAN EN STEM !
Voor nadere informatie over de (digitale) stemprocedure behorende bij de Cao-Ledenraadpleging
verwijzen we je graag door naar onze Website www.vakbondabc.nl

Met vriendelijke Vakbondsgroet,
het Hoofdbestuur van Vakbond ABC,

