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Betreft: uitnodiging

Onze ref.: Bestuur/17035

Geachte heer Brinkers, Bolte en Van Engelen,

Nadat ons laatste gesprek op 5 april is afgesloten met jullie vaststelling dat we "uitonderhandeld" zijn, is er
veel gebeurd. Wij hebben een ultimatum ontvangen en er is in al onze vestigingen actie gevoerd. Die acties
hebben veel van onze medewerkers en gasten gevraagd.
Wij nemen beide elementen serieus: zowel de ultimatums als de acties. Wij zijn niet doof voor acties en
signalen van onze medewerkers. Het signaal dat is afgegeven is helder: kom tot elkaar, sluit een cao en herstel
de rust. Het is nu tijd om constructief en in het belang van iedereen een uitweg uit deze impasse te vinden.
Wij hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Wij hebben alle denkbare scenario's doorgerekend en
geprobeerd om zo creatief mogelijk te zijn in het vinden van oplossingen. Met name de loonparagraaf en de
seniorenregelingen zijn onderwerpen van ons rekenwerk geweest. Daarbij heeft het uitgangspunt voorop
gestaan dat wij willen komen tot een cao die recht doet aan de wensen en belangen van alle medewerkers,
zoals door jullie verwoord. We denken dat ons nieuwe voorstel op een aantal belangrijke punten
tegemoetkomt aan de eisen zoals door jullie gesteld.
Belangrijk om te noemen is dat wij hebben gezocht naar mogelijkheden om meer zekerheid te bieden aan
onze medewerkers. Daarvoor hebben wij actief de dialoog gezocht met onze stakeholders.
Naar onze mening is het van groot belang dat wij bij elkaar aan tafel zitten. Wij zien er weinig in om via de
media of per brief te onderhandelen. Wij nodigen jullie dan ook uit om het formele overleg te hervatten
onder onafhankelijk voorzitterschap van Wim Kooijman. Wij zullen jullie dan een nieuw concreet voorstel
voorleggen met de intentie om er samen uit te komen. Voor deze ultieme poging vaardigen wij Ed Roijers,
Noël Leise en Ruud Bergervoet af.

Pagina 1 van 2

-Holland
Casino

De eerste mogelijkheid in de agenda van de onafhankelijk voorzitter is maandagavond. Ook dinsdag overdag is
een optie. Wij zullen nog toetsen of er in het komende weekeinde ook al mogelijkheden zijn. Graag horen wij
snel of jullie aan deze uitnodiging gehoor willen geven.
Met vriendelijke groet,

Erwin van Lambaart
Chief Executive Officer
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