NIEUWSBRIEF GEZAMENLIJKE VAKBONDEN
(5 april 2016)

‘Verbeterde’ cao bod HC teleurstellend!
Op woensdag 5 april hebben vakbonden Holland Casino in de gelegenheid gesteld een toelichting te
geven op het aangekondigde verbeterde cao bod. Hoewel de verwachtingen – kijkend naar het verleden
– niet hooggespannen waren, was de uitkomst wederom teleurstellend. Naast een nauwelijks hoger
loonbod, een halvering van de seniorenregeling, e.d. waren de verbeteringen nauwelijks herkenbaar.
Inhoud van het bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Looptijd van 4 jaar, ingaande 1-1-2017. Daarmee slaat men 2016 voor het gemak over.
Loonsverhoging van 1,25% per jaar. Over 2016 een éénmalige uitkering van 1%
Huidige seniorenregeling wordt voor dagdienst / beperkte wisseldienstmedewerkers afgeschaft
en voor wisseldienstmedewerkers gehalveerd.
500 euro per jaar (max 3x) voor persoonlijk inzetbaarheidsbudget en 1 miljoen voor een collectief
budget. Bestedingsmogelijkheden moeten nog worden uitgewerkt.
Iedereen 27 vakantiedagen.
Invoering VGR en 36-/38-urige werkweek.
Afschaffen bijzonder verlof. Ter compensatie krijgt iedereen een halve dag.

Opnieuw ‘uit-onderhandeld’
Na afstemming met het eigen kader hebben we HC direct laten weten dat dit ‘verbeterde bod’ voor ons
geen aanleiding vormt te veronderstellen dat we met nieuwe onderhandelingen tot een akkoord zullen
komen. Met dit bod lopen de medewerkers - qua loonontwikkeling - een nog grotere achterstand op ten
opzichte van de BV Nederland. De ingreep op de seniorenregeling is niet acceptabel en de overige
voorstellen zijn of verdere verslechteringen of geen daadwerkelijke compensatie.
Daarbij komt dat HC met geen enkel woord meer rept over de – zonder instemming met bonden of OR –
beëindiging van het eigen pensioenfonds (SPHC) en de daarmee gepaard gaande overgang naar een
Algemeen Pensioenfonds (STAP).
Hoe verder
Aanstaande vrijdag wordt definitief duidelijk of leden bereid zijn om actie te gaan voeren. Heb je nog niet
gereageerd, doe dit dan alsnog bij je eigen bond. Als we ‘groen licht’ krijgen, dan zullen we vrijdag een
ultimatum uit laten gaan.
Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet,
Henk van Engelen, Vakbond ABC
Bob Bolte, FNV Bondgenoten
Huug Brinkers, Vakbond De Unie
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