
 

 

17 april 2014 

 
Partijen zijn na een onrustige periode over de arbeidsverhoudingen 
intensief met elkaar in gesprek gegaan. 
 
Dit heeft geresulteerd in afspraken waarmee partijen beogen deze 
arbeidsverhoudingen duurzaam te herstellen. 
 
 
Hiertoe hebben zij de volgende afspraak gemaakt: 
 
1. Aanstellen van een vertrouwenscommissaris in de RvC van 

Holland Casino op voordracht van de vakbonden en met 
instemming van deze RvC en de aandeelhouder. Deze 
commissaris zal deel uitmaken van de selectiecommissie. 

2. Holland Casino zoekt op redelijke termijn een opvolger voor 
Willem Jan van den Dijssel waarbij het wervingsproces zo 
transparant mogelijk naar de bonden toe wordt gemaakt. 

3. Willem Jan van den Dijssel zal geen deel uitmaken van de 
onderhandelingscommissies tussen HC en de bonden inzake 
de CAO en het Sociaal Plan. 

4. Holland Casino en de bonden zullen zich inspannen tot 
verkrijging van een sector CAO. 

5. Inzake de vrijwillige aanpassing arbeidsduur, van toepassing 
op de reorganisatie vestigingen beschreven in -All Inn 
adviesaanvraag 2- aan de Ondernemingsraad, is de C factor 
0,7 met een maximum van € 100.000, hier komt een extra 
uitkering bij van C +0,15 zonder maximum. Daarboven zal een 
bedrag ter hoogte van het mobiliteitsbudget worden 
toegekend zoals omschreven in het  Sociaal Plan 2013. De 
medewerker heeft de keuze dit budget geheel of gedeeltelijk 
als bruto uitkering te verkrijgen. 
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6. Na een periode van vier weken zal voorgaande regeling door 
partijen worden geëvalueerd, waarbij de mogelijkheid bestaat 
deze termijn te verlengen met twee weken. 

7. Indien nodig zullen partijen daarna met elkaar constructief in 
gesprek gaan over een regeling gedwongen ontslag. 

8. Partijen verplichten zich er toe voor 1 januari a.s. te komen tot 
de afronding van de pilot VGR, het al dan niet daarna invoeren 
van de VGR en de voorwaarden/condities daarvan. 

9. Partijen verplichten zich er toe om te onderhandelen over een 
nieuwe pensioenregeling met ingangsdatum 1 januari 2015. 

10. Partijen verplichten zich er toe te onderhandelen over het het 
moderniseren van de CAO waaronder afspraken over 
productiviteitsverbetering en afspraken over de verbetering 
van inzetbaarheid van medewerkers. Dit zal niet leiden tot 
gedwongen ontslagen. Partijen streven naar een invoering 
voor 1 januari 2015. 

11. Partijen treden in overleg over een betere balans tussen de 
arbeidsvoorwaarden van zittende en nieuwe medewerkers. 

12. De CAO 2013 zal ongewijzigd opnieuw worden afgesloten van 
1 mei 2014 tot en met 31 december 2014. 

13. Partijen zullen de Ondernemingsraad in kennis stellen van de 
gemaakte afspraken.  

14. De volgende items zullen door partijen op korte termijn worden 
besproken; Hoe om te gaan met financiële schade geleden 
door stakers en bonden tijdens de stakingen en 
ledenvoordeel. 

15. Partijen zien deze afspraken als een belangrijke stap op weg 
naar het herstel van vertrouwen. 
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