Woensdag 3 mei 2017.

Geachte heer Roijers,
Op dinsdag 11 april 2017 zijn de ultimatums afgelopen die de vakbonden hadden gesteld i.v.m.
het sedert 1 januari 2016 uitblijven van een nieuwe cao. Daarom is er afgelopen weken in alle
vestigingen op grote schaal gestaakt. Niet omdat hard werkende en loyale medewerkers graag
actievoeren, maar simpelweg omdat ze geen andere uitweg meer zien!
Geen indruk
Helaas moeten wij constateren dat alle acties tot nu toe geen indruk lijken te hebben gemaakt op het
Bestuur van Holland Casino. In plaats van tegemoet te komen aan onze eisen, lijkt het er meer en
meer op dat HC vooral getracht heeft om tijdens stakingsacties te voorkomen vestigingen te moeten
sluiten.
Deze insteek van HC is zo doorzichtig, dat in een door HC aangespannen Kort Geding de door HC
gevraagde ruime aanzegtijd bij acties om die reden door de rechter niet is gehonoreerd.
Bij alle koortsachtige pogingen vestigingen niet te hoeven sluiten, zijn er in onze ogen in diverse
situaties onverantwoorde veiligheidsrisico’s genomen.
Ook de ‘bijzondere beloningen’ voor medewerkers die tijdens acties niet hebben gestaakt (laatst nog
in Venlo) wordt door veel actievoerders als een provocatie ervaren. Daarmee zet HC de verhoudingen
tussen medewerkers onnodig onder druk.
In een gisteren gehouden nieuw veiligheidsoverleg hebben wij hierover opnieuw gerapporteerd aan de
Directeur Security.
Doorgaan acties
Voor ons is het klip en klaar dat de overgrote meerderheid van de werknemers het uitblijven van een
nieuwe cao niet accepteert en ook niet meer zullen accepteren. Dat hebben de acties tot nu toe wel
bewezen. Daarom is gisteren in een gezamenlijk kaderoverleg – niet geheel verrassend - besloten dat
de acties zullen doorgaan.
Extra bedenktijd
Om ‘onze goede wil’ te tonen hebben we daarbij besloten Holland Casino tot aanstaande maandag
wat extra bedenktijd te geven. Vanaf dat moment zullen de acties worden hervat. Geen estafettetraject meer, maar grotere en/of nog onvoorspelbaardere acties. En daar zullen we mee doorgaan.
Net zolang tot we een nieuwe cao hebben………
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuurders en kaderleden FNV, de Unie en ABC.

C.c.: Bestuur, OR, RvC, W. Kooijman.
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