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Uitkomst besprekingen openstaande punten onderhandelaarsakkoord 

In de eerste helft van 2018 hebben de vervolgbesprekingen plaatsgevonden rondom de 

openstaande afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 16 juni 2017. Meer concreet betreft dit 

de vrijwillige vertrekregeling in het kader van duurzame inzetbaarheid en het loopbaancentrum. 

Partijen onderschrijven de noodzaak om het thema duurzame inzetbaarheid actief onder de 

aandacht van de medewerkers en leidinggevenden te brengen. Partijen erkennen daarbij dat zij 

daarin een belangrijke rol zien weggelegd voor het hoofdkantoor van Holland Casino. Uitgangspunt 

is dat medewerkers tot hun AOW/pensioenleeftijd aan het werk blijven. De medewerker maakt 

hierin keuzes en Holland Casino ondersteunt.  

De nieuwe cao kent een aantal regelingen die kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers. In dat kader kan worden verwezen naar het generatiepact, de DI-uren, 

deeltijdpensioen in combinatie met het generatiepact, de vrijwillige demotieregeling en het 

loopbaanbudget. Deze maatregelen zijn grotendeels gericht om medewerkers binnen Holland Casino 

mogelijkheden te bieden.  

Loopbaancentrum 

Partijen hebben in het onderhandelaarsakkoord erkend dat werken binnen Holland Casino zwaar is 

en dat het van belang is om medewerkers te ondersteunen om daarin bewust keuzes te kunnen 

maken. Daarbij kan het gaan om het werken aan duurzame inzetbaarheid binnen Holland Casino 

maar ook daarbuiten. Het loopbaancentrum krijgt daarin een centrale regiefunctie en ondersteunt 

medewerkers bij de inzet van die beschikbare instrumenten. Dit loopbaancentrum staat ter 

beschikking van alle medewerkers van Holland Casino.  

Er zal worden gewerkt met één of meerdere externe partijen om een mate van onafhankelijkheid en 

objectiviteit te kunnen bieden.  

Partijen erkennen dat naar mate men langer in dienst is bij een werkgever een loopbaanwending 

een grotere kans geeft op een lager inkomen bij een andere werkgever. Om daarin tegemoet te 

komen biedt Holland Casino onder voorwaarden een vergoeding in geval van vrijwillig vertrek in het 

kader van een loopbaanwending. Het loopbaancentrum wordt de uitvoerder van deze vrijwillige 

vertrekregeling.  

Raamwerk voor een regeling vertrek ivm loopbaanwending 

 Medewerkers die 15 jaar of langer in dienst zijn van Holland Casino kunnen in aanmerking 

komen voor een financiële tegemoetkoming ingeval van beëindiging van het dienstverband 

op initiatief van de medewerker in het kader van een loopbaanwending. Medewerker zegt 

dus zelf het dienstverband op. 

 Om in aanmerking te komen voor de regeling moet een medewerker begeleid zijn door het 

loopbaancentrum en een plan van aanpak voor de volgende loopbaanstap/eigen 

ondernemerschap hebben. 

 Voor de hoogte van de vergoeding wordt aangesloten bij de berekening van de 

beëindigingsvergoeding in het huidige sociaal plan, die gebaseerd is op een 

kantonrechtersformule van 2009 met factor C= 0,85. Het uitgangspunt is dat de medewerker 

30% van de beëindigingsvergoeding ontvangt. Holland Casino beseft dat individuele situaties 

van medewerkers aanleiding kunnen zijn om in positieve zin hiervan af te wijken. Holland 



Casino zal daarom gaandeweg de toepassing van deze regeling aanvullende richtlijnen 

formuleren. Dit zal periodiek met de vakbonden besproken worden.   

 De regeling loopbaanwending staat open vanaf 1 januari 2019. Begeleiding bij het maken 

van een plan van aanpak kan al aanvangen in de loop van 2018. Medewerkers die gebruik 

maken van de regeling kunnen opnieuw bij Holland Casino solliciteren. Ingeval zij weer in 

dienst treden binnen 3 jaar na einde dienstverband kan dat alleen onder terugbetaling van 

de ontvangen vergoeding. 

 Medewerkers die gebruik maken van de seniorenregeling/generatiepact of de regeling 

positieve demotie komen niet in aanmerking voor de regeling 

 Nazorg: medewerkers die uit dienst zijn en voor wie blijkt dat er de beoogde 

loopbaanwending anders uitpakt dan verwacht kunnen tot 2 jaar na uitdiensttreding beroep 

doen op ondersteuning door het loopbaancentrum. 

Aanvullende maatregelen 

Partijen hebben gesproken over de mogelijkheid om aanvullende afspraken in het kader van 

duurzame inzetbaarheid te maken. Daarbij is gesproken over: 

- Triobanen 

- Uitbreiding generatiepact 

- Een regeling voor medewerkers jonger dan XX in het kader van de vrijwillige aanpassing 

arbeidsduur. 

De kern van triobanen is dat medewerkers de mogelijkheid hebben om tussen diensten een langere 

hersteltijd te hebben. Holland Casino kent sinds 1 januari 2018 het systeem van vraaggestuurd 

roosteren (VGR). Holland Casino zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen dit nieuwe 

systeem een langere hersteltijd in te bouwen in het kader van duurzame inzetbaarheid. 

Ook is gesproken over de vraag of de huidige regeling van het generatiepact uitgebreid zou kunnen 

worden door de arbeidsduur te mogen te verminderen tot 60%. Daarbij is met name verwezen naar 

de groep medewerkers van 62 jaar en ouder. Holland Casino wil samen met het loopbaancentrum 

onderzoeken of de bestaande regelingen voor deze groep niet volstaan en er daarom behoefte 

bestaat om het huidige generatiepact uit te breiden.  

Het generatiepact is een regeling voor medewerkers vanaf op dit moment 52 jaar. Partijen hebben 

gesproken over de vraag of ook jongere medewerkers onder bepaalde voorwaarden financieel 

ondersteund moeten worden in geval van vermindering van hun arbeidsduur  in het kader van 

duurzame inzetbaarheid. Holland Casino wil ook voor dit onderwerp samen met het 

loopbaancentrum onderzoeken of een dergelijke regeling noodzakelijk is in het kader van duurzame 

inzetbaarheid.  

Evaluatie 

Partijen hebben afgesproken het thema duurzame inzetbaarheid en met name ook bovengenoemde 

uitwerkingen elke drie maanden met elkaar te bespreken.  


