Beste mensen,
We staan aan de vooravond van het cao overleg, na een weifelende start (wel of niet een
tweede HC-filmpje, ideeën/uitgangspunten en weinig concreet) gaat het er morgen van
komen.
Wij kozen dit jaar voor een andere start namelijk via een Cao-enquête. Het was nogal een
uitgebreide vragenlijst maar goed, als je het doet dan maar meteen goed en uitgebreid.
Vandaag haalden we het net op, meer dan 700 (!) collega’s vulden de Cao-enquête in. Daar
zijn we super blij mee. De enquête is ook erg goed ingevuld, ook buiten de ABC en FNV
leden om.
Ruim 25% van de invullers is geen vakbondslid of is lid van De Unie. Meer mannen (66%)
dan vrouwen (34%) vulden de enquête in. In HC-Amsterdam vulden de meeste collega’s de
enquête in en het minst op HC-Schiphol.
De eerste highlights in het kort :
cao/privatisering/modernisering
·
Een voor Holland Casino waarschijnlijk schokkende 70% geeft aan geen
vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van de werkgever als het gaat om het
‘moderniseren’ van de cao. Sterker nog, zij vinden dat ‘moderniseren’ gelijk staat aan
versoberen, inleveren en afpakken.
·
74% maakt zich zorgen over de privatisering.
·
Maar liefst 87% vindt dat Holland Casino niet moet inzetten op een ‘moderne’ cao
maar zou liever zien dat de werkgever zou inzetten op zekerheden bij privatisering, zoals een
langlopende werkgelegenheidsgarantie en een Sector-cao.
·
Bij zekerheden die men bij privatisering graag geregeld zou willen zien: de meeste
stemmen gaan naar een werkgelegenheidsgarantie, daarna volgt een sociaal plan over de
privatisering heen, gevolgd door een ‘level playing field’ op arbeidsvoorwaardelijk gebied en
een ‘fee’ bij verkoop voor het personeel.
·
‘De loonsom is te hoog in relatie tot vergelijkbare bedrijven’ aldus staatsecretaris
Wiebes. Onzin volgens 93% (!) van de invullers. Een schamele 2% geeft aan dat Holland
Casino niet gezond zou zijn en dat we dat nu zullen moeten aanpakken i.h.k.v.
toekomstbestendig maken van de cao.
·
93% vindt dat vakbonden bij het stellen van de loon eis geen rekening hoeven te
houden met de -volgens bedrijfsleiding en staatsecretaris- te hoge loonsom.
·
44% vindt een looneis van 3% gepast, 33% vindt een hogere looneis dan 3% gepast.

24/7
·
16% vindt 24/7 open een prima ontwikkeling, 14% denkt dat anderen het gaan doen en
Holland Casino daarom niet achter kan blijven. 36% twijfelt over de noodzaak en is bang de
prijs te moeten betalen terwijl er niet meer verdiend gaat worden, 38% is tegen omdat men
zich zorgen maakt over de gasten en zou die tegen zichzelf in bescherming willen nemen.
Pensioen
·
94 % vindt dat Holland Casino niet eenzijdig mag beslissen dat de pensioenregeling bij
een zgn. Algemeen Pensioenfonds wordt ondergebracht.
Er zijn nog meer (cao) onderwerpen waarover medewerkers zich hebben uitgesproken. We
zullen de uitslag op een later moment integraal delen met onze vakbondsleden. De Caoenquête levert ons een heel belangrijke basis op voor het aanstaande cao-overleg. Maar goed,
morgen horen we (eindelijk) hoe Holland Casino de toekomst van de cao ziet. Jullie toekomst
dus ! Jullie zullen het ongetwijfeld ook snel horen. We gaan daarna een rondje land doen en
onze en de ideeën van Holland Casino toetsen onder het personeel. Het feitelijk
onderhandelen zal pas na de zomer plaatsvinden. Het is helaas niet anders.
Tot zover,
Met hartelijke groet,
Bob Bolte
Vakbondsbestuurder FNV Diensten
Henk van Engelen
Vakbondsbestuurder Vakbond ABC

