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Speech V. Jones (07.03.2017) afsluiting 81ste basisopleiding 
 

Geachte aanwezigen, 

We staan wederom op het moment cursisten die de Basisopleiding hebben 

afgerond de samenleving in te sturen. Het bijzondere van deze groep; is dat het 

de eerste is in 2017, weliswaar in 2016 gestart. De geplande Hogerkader en 

Middenkader is tot een nader te bepalen datum verschoven waardoor er nog 

geen sprake is van een 2de of 3de groep. We mogen wederom trots zij om 

jongeren in het geslaagden gezelschap te hebben en zeker ook wat het 

genderbalans betreft. Van de 23 geslaagden zijn er 10 vrouwen en 13 mannen. 

Er is bijna sprake van een 50/50%. 

Geslaagden, u heeft hier te SIVIS uw opleiding genoten echter zal de opgedane 

kennis buiten het SIVIS gedemonstreerd worden. En wel in de Maatschappij 

waarbij er een economische crisis heerst, in een maatschappij waar er vele 

banen op de tocht op de tocht staan, in een maatschappij waarin enkele 

werkgevers neigen werknemers en vakbondsvertegenwoordigers  onvriendelijk 

te bejegenen. 

Geslaagden u moet er bewust van zijn dat u als marinier op zee gaat, zeer 

onstuimige zee. Dit is voor u het beste moment, de meest geschikte tijd om op 

zee te gaan om u kunnen te tonen. In rustige vaarwateren kunt u kunnen niet 

tonen. Kijkt u wat er dagelijks om u heen gebeurd, wat er ongevraagd en 

ongewild op u afkomt. Stelt u zich niet dom dapper op. Ik verwacht ook niet dat 

u zich als een sufferd opstelt, kortweg in het Surinaams gezegd een Bobo. 

Wat ik van u verwacht beste geslaagden is dat u tactvol zult optreden, 

weloverwogen uw besluiten zult nemen en waar en wanneer nodig ten strijde 

trekken. 

Laat ook merken  dat er vakbondsdiplomatie bestaat zonder de belangen 

behartiging te schaden. 



Mag ik dank uitbrengen aan het Stichtingsbestuur voorgezeten door de heer 

Robby Berenstein die zich de afgelopen periode heel intensief heeft ingelaten 

met zaken het SIVIS rakende. Onze dank voor die speciale inspanning.  

Ook dank aan het Ministerie van Arbeid onder wiens paraplu wij resulteren 

De bonden, de vakcentrales die het geloof en vertrouwen hebben in het SIVIS 

en er voor zorgdragen dat er steeds cursisten klaargemaakt worden richting 

SIVIS. Geen cursisten geen opleidingen, geen opleidingen geen SIVIS. 

Dank verder aan mijn kundige docenten. I love them so much. Het SIVIS heeft 

meer dan docenten in deze personen. Ik mag u verklappen dat de externe 

docenten 2 maanden lang geen vergoeding ontvangen hebben en de interne 

docenten iets langer. U heeft er niets van gemerkt, geen gemopper. Ze hebben 

met alle overgave en alles dat ze in zich hadden u onderwezen. Een applaus 

graag. Nogmaals dank docententeam. Ik ben heel erg trots op u. Het goede 

nieuws is dat u uiterlijk vrijdag over uw achterstanden kunt beschikken. 

In de ogen van vele of enkelen doet SIVIS het redelijk tot goed in de 

samenleving en daarbuiten krijgt de directeur vaak alle credits. Deze driekleur 

wordt ondersteund door een krachtig team en de teamleden vormen zijn 

ruggengraat. Laat mij in één adem ook dankzeggen aan directie, staf en 

medewerkers die zeker al langer dan een jaar onder zeer moeilijke 

omstandigheden moeten werken. Geen thee, geen koffie, onder bijzondere 

omstandigheden de airco aan en nog een lijst aan bezuinigingsmaatregelen om 

de opleidingen draaiende en gaande te houden. 

Mijn slot dank gaat uit naar de Pers die er consequent er voor zorgdraagt dat de 

gemeenschap geïnformeerd wordt over onze verrichtingen en activiteiten.  

Geslaagden gefeliciteerd, het gaat u goed 

Dank u….. 

(07.03.2017) 

 


