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HOLLAND CASINO 
      

 

Visie 
Vanuit de strategie ‘Wij bouwen duurzame, persoonlijke relaties met onze waardevolle gasten’ 
wordt ingezet op vakmanschap en veilig en verantwoord spel. ‘Hospitality ligt aan de basis van de 
persoonlijke benadering van al onze gasten, we blijven daarbij inzetten op hoogstaand 
vakmanschap’.   
Om dit te kunnen borgen zijn voldoende ervaren medewerkers nodig met vakkennis, passie voor het 
spel en betrokkenheid bij de gast. Het is van belang dat deze medewerkers in alle vestigingen zoveel 
mogelijk op dezelfde wijze worden benaderd met betrekking tot aanbod van contractvorm, -duur en 
mogelijkheden tot contractverlenging. 
 
Niet alleen de strategie geeft aanleiding tot eenheid van beleid met betrekking tot de verhouding 
tussen flex- en vaste medewerkers, ook de cao afspraken leiden daartoe. Een vast contract is 
weliswaar de norm maar HC is, gezien de aard van de werkzaamheden, gebaat bij een zekere mate 
van flexibiliteit. Deze flexibiliteit is ook in het belang van vaste medewerkers, omdat dit betekent dat 
bij een fluctuatie in het werkaanbod niet meteen hoeft te worden ingegrepen in de vaste bezetting. 

 
Voorwaarden bij het samenstellen van de contractmix in de vestiging: 

1. Met betrekking tot de verhouding tussen contracten voor onbepaalde tijd (OT) en bepaalde 
tijd (BT) geldt een landelijk gemiddelde van 80% OT en 20% BT (HC contracten) met een 
marge van 5% (d.w.z. minimaal 75 % OT en 25% BT). We streven er naar dit ook per 
vestiging te realiseren.   

2. Holland Casino stopt per direct met het aanbieden van payroll contracten  
Er geldt een overgangsregeling voor huidige medewerkers met een payrollcontract; met 
ingang van 1-1-2020 heeft HC geen payroll contracten meer.  

3. Min-max contracten worden aangeboden met een maximale marge van 20%. 
4. De medewerker is verplicht om op oproepbasis arbeid te verrichten boven het minimum 

aantal uren van zijn min-max contract. Deze verplichting geldt alleen als de oproep 4 weken 
voor aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt. Indien de oproep korter dan 4 weken voor 
aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt is de medewerker niet verplicht gehoor te geven 
aan deze oproep. 

5. Medewerkers die voor een langere periode dan drie maanden worden ingezet op het 
maximale van hun contract, krijgen een contract aangeboden met deze contractomvang.  

6. De inzet van (F&B) uitzendkrachten is maximaal 20 % t.o.v. het aantal fte kelners uit de 
begroting voor het betreffende jaar. Ook hier met een marge van 5% naar boven en beneden.  

 
Beleid met betrekking tot het verstrekken van een contract voor onbepaalde tijd: 
Na één (of meer) tijdelijke contractperiode(n) van ten minste één jaar biedt Holland Casino in 
beginsel een contract voor onbepaalde tijd aan op voorwaarde dat:  

• Er ruimte is voor een OT contract gezien de huidige en de binnen 1 jaar te verwachte 
verhouding OT/BT contracten binnen jouw vestiging 

• Goed functioneren van de medewerker. 
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