Toespraak afsluiting 79ste Basisopleiding
Geachte aanwezigen,
Mag ik u mede namens het Bestuur, Directie, Staf en Personeel
van het SIVIS welkom heten.
Dit is voor ons een historisch moment.
Geslaagden, u gaat de geschiedenis in als de 1e groep van een
basisopleiding binnen het SIVIS bestaande uit 2 klassen.
We constateren een steeds groeiende belangstelling voor onze
reguliere opleidingen. Voor de 79ste basisopleiding hebben wij 80
inschrijvingen gehad. Vrij vertaald, 80 personen hebben te
kennen gegeven deel te willen nemen aan onze 79ste basis
opleiding.
Jammer genoeg hebben we niet een ieder aan de start gehad.
SIVIS stond voor een grote uitdaging. We konden kiezen om de
inschrijvingen te stoppen bij bepaald deelnemers aantal, echter
hebben wij gekozen om een ieder in de gelegenheid te stellen deel
te nemen.
1 week vóór aanvang hebben wij in het 46 jarig bestaan van het
SIVIS de gedurfde stap genomen om zoals ik al eerder aangaf een
historische daad te plegen door de groep op te splitsen in 2
klassen.
Mag ik op de eerste plaats een warm applaus voor het personeel
van het SIVIS, zij hebben met kunst en vliegwerk een geweldig
rooster voor u in elkaar gezet. Een applaus voor de docenten,
indien zij niet mee akkoord gingen hadden wij een probleem.
Voor u geslaagden, een nog groter applaus
 voor uw geduld, want het verliep niet altijd even vlot.
 De kinderziektes moesten overbrugd worden.
 Uw medewerking, de ene keer 2 klassen en weer een ander
moment plenair.
 De vele rooster ingrepen en aanpassingen.
U heeft volledig aan meegewerkt. Ook nog de communicatie
stoornissen aan het eind. Nogmaals dank geslaagden.
U heeft niet alleen uw diploma behaald, u heeft dit voor ons
nieuw, traject ook tot een succes gemaakt.

Als houder van de basisopleiding diploma zullen de schijnwerpers
nu al op u gericht worden. Er zal veel meer van u verwacht
worden.
Let wel: U beschikt nog lang niet over alle vakbondskennis, ik ook
niet, geen van hen aan de tafel hier. U beschikt slechts over de
basiskennis
Waar u bijzonder de nadruk op dient te leggen is uw houding,
uw gedrag, uw attitude. Wees een voorbeeld.
Met deze woorden wil ik u heel veel succes te wensen.
Ik dank u.

Victor F. C. Jones (06.10.2015)

