Speech Victor Jones, directeur SIVIS Suriname (31.07.15)
Geachte aanwezigen,
Diverse landen hier bij elkaar en toch een gevoel. Ook de pers een byzondere woord van
welkom. In principe zou u mij moeten verwelkomen want ik ben te gast in uw land.
We mogen met trots spreken van een byzonder moment en nog trotser van een
historisch moment. Historisch waarbij 2 organisaties de kracht van vertrouwen in elkaar
erkennen en er gestalte aan durven te geven middels de ondertekening van een
overeenkomst van samenwerking. Het SIVIS, dat staat voor Scholingsinstituut voor de
vakbeweging in Suriname, verkeert in een proces van transformatie van trendvolger
naar trendzetter en de ondertekening zo aanstonds is slechts een kleine stap in die
richting. Het is geen toevalligheid dat OPTIMA en SIVIS in zee gaan. OPTIMA heeft in
haar korte bestaan haar bestaansrecht ook bewezen hier te curacoau en ver buiten de
grenzen. Zelfgerichte gedachten van partijen. Hierbij speelt leeftijd geen rol. SIVIS
bestaat 46 jaar en OPTIMA enkele jaren. We hebben straks ook meerdere partners aan
boord oa. Uit de Verenigde Staten van Amerika en Ned, maar dat is prematuur.
Zo aanstonds vindt de ondertekening plaats. De nadruk ligt bij ons niet op dat stukje
formalitieit maar op de dieper liggende waarden en de grote dingen die staan te
gebeuren binnen Curacaou, Aruba Suriname en de overige nederlandstalige eilanden,
de uitdagingen dus. Dit getuigt ook van de aanwezigheid van mevrouw Gina Maduro
hier naast ons. Mevrouw Maduro is de vertegenwoordiger van SIVIS binnen de
nederlandstalige eilanden op de Antillen.
We praten over een nieuw concept, een cultuuromslag, een sprong naar een moderne
manier van samenwerken. We hebben dat zakelijk juridisch aspect en dat wordt
vastgelegd en tegelijkertijd dat vertrouwen in elkaar. Het gaat om 2 voorbeeld
organisaties in hun respectievelijke landen. Het is voor ons een gedurfde stap en
tegelijkertijd ook een slimme stap.
Het uiteindelijk doel zal moeten zijn harmonie tussen werkgever en werknemer,
behoorlijke werk en werkomstandigheden. De ILO spreekt van decent work. Minder
ongelukken op de werkplek. Elke verantwoorde werkgever anno 2015 is op zoek naar
manieren voor een optimale benutting van alle hulpbronnen. Wij zullen middels deze
samenwerking onze krachten, kennis, know how, deskundgheid bundelen om aan de
noodzakelijke eisen van werkgevers en werknemers te voldoen. Ook het coachen en
begeleiden van processen zal de volledige aandacht genieten. Mag ik bij deze Curacaou
feliciteren, Suriname feliciteren, Aruba feliciteren, Bonaire, St marten en de overage
landen.
Ik dank u!

