Het vervolg……
Woensdag 3 mei 2017.

De afgelopen weken is er op 9 dagen in 13 vestigingen op grote schaal gestaakt. Niet
omdat we zo graag actievoeren, maar om het Bestuur van Holland Casino duidelijk te
maken dat het onacceptabel is dat er nog steeds geen nieuwe cao is. Een cao waaruit
waardering blijkt voor alle medewerkers die de afgelopen jaren hebben bijgedragen
aan het herstel en de huidige prima resultaten van het bedrijf. Omdat het kan en omdat
jullie dit verdienen!

Kaderoverleg
Gisterenavond hebben de kaderleden van FNV, De Unie en ABC de acties tot nu toe geëvalueerd en
afspraken gemaakt over het vervolg. Omdat Holland Casino formeel nog steeds niet gereageerd heeft
op de acties is besloten dat we door zullen gaan met actievoeren. Geen estafette-traject meer, maar
grotere – en/of meer onvoorspelbare acties.
Brief aan Bestuur
De uitkomst van het kaderoverleg van gisteren hebben we ook in een brief aan Holland Casino
medegedeeld. We hebben daarbij onze teleurstelling uitgesproken over het uitblijven van een serieuze
reactie. Het lijkt er op dat het signaal van alle acties nog niet voldoende doorgedrongen tot het bestuur
en dat men onvoldoende beseft dat deze storm niet vanzelf gaat liggen…..
Timing
Om het vervolg van de acties goed voor te kunnen bereiden, en ook rekening te houden met 4 en 5
mei, hebben we Holland Casino wat extra bedenktijd gegeven. In de eerder genoemde brief hebben
we het Bestuur laten weten dat – wanneer niet alsnog aan onze eisen tegemoet wordt gekomen - de
acties vanaf aanstaande maandag zullen worden hervat.

Tot zover even dit korte bericht.
We houden jullie uiteraard op de hoogte van het vervolg.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact op met een van de kaderleden
in jouw vestiging!

Met vriendelijke groet,
Bestuurders en kaderleden van FNV, De Unie en ABC.
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