NIEUWSBRIEF GEZAMENLIJKE VAKBONDEN
(29 juni 2016)

Bonden schorten voorlopig al het overleg met HC op!
Op woensdag 29 juni jl. hebben vakbonden en Holland Casino verder met elkaar gesproken over de cao
2016. Bedoeling van het overleg was dat Holland Casino haar ideeën en denkrichtingen verder bekend
zou maken. Maar eerst hadden we een andere uitdaging.
Verbeteren verhoudingen
Tijdens een informele bijeenkomst vorige week is – onder begeleiding van een extern deskundige –
getracht de verhoudingen te verbeteren. Daarbij zijn afspraken gemaakt over snelheid, regie, creativiteit,
wederzijds respect en eerlijkheid. Maar omdat ‘goede intenties’ alleen niet voldoende zijn, hebben we HC
gevraagd ‘de daad bij het woord’ te voegen en ons (meer) duidelijkheid over een aantal zaken die groepen
medewerkers nog steeds behoorlijk dwars zitten.
Periodieken kwestie
Een belangrijke kwestie daarbij is de periodiekenkwestie. Al sinds 2013 maken wij bezwaar tegen het feit
dat een deel van de medewerkers ‘de rekening’ heeft gekregen voor de destijds tegenvallende
bedrijfsresultaten. Voor velen niet een eenmalige, maar een jaarlijkse rekening (werkt door totdat je ‘einde
schaal’ hebt bereikt). In inmiddels een periode waarin weer vele 10-tallen miljoenen winst wordt gemaakt
voor ons onbegrijpelijke situatie. En hoewel er op dit moment over de kwestie nog steeds wordt
geprocedeerd (hoger beroep ingediend door vakbonden) zouden wij de kwestie graag buiten de rechter
oplossen. Oplossen als ‘blijk van goede wil’ van HC en om er voor te zorgen dat deze voortslepende
kwestie het cao-traject niet onnodig negatief beïnvloed.
Opschorten overleg
Helaas was de reactie van HC ‘een koude douche’. Men vindt de maatregel nog steeds terecht, onderkend
de effecten, maar is niet (meer) bereid om te repareren. Voor ons als gezamenlijke bonden is dit een
onvoorstelbare reactie. Niet alleen moreel gezien, maar ook gezien de invloed van dit soort kwesties op
het prille cao proces. Daarom hebben vakbonden besloten al het overleg voor onbepaalde tijd op te
schorten. Immers, op deze manier is er bij ons geen vertrouwen dat we op een constructieve wijze verder
kunnen met de cao. We hebben HC wel uitgenodigd om de werknemers zelf verder te informeren over de
eigen (meer concrete) cao voorstellen.
Hoe verder
Komende tijd zullen we ons – samen met de (kader)leden - beraden op de nu ontstane situatie. We
wachten de verdere cao voorstellen af, gaan daarover met de leden in overleg en hopen dat HC komende
zomerperiode op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ tot andere conclusies komt.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,
Henk van Engelen, Vakbond ABC
Bob Bolte, FNV Bondgenoten
Huug Brinkers, Vakbond De Unie
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