
Speech afsluiting 26ste Hogerkaderopleiding V. Jones (15.12.2017) 

 

Geachte aanwezigen, 

 

We zijn gekomen aan het eind van uw cyclus van de 3 vakbondsopleidingen t.w. de basis, de 

middenkader en de hogerkader. 

Ik mag met trots zeggen dat u één van de beste lessen heeft meegekregen.  

 

Kort na de start van uw basisopleiding werd u reeds geconfronteerd met de eerste bezuinigings 

maatregelen binnen het SIVIS.  

Op de middenkader werden die nog strakker. Airco na 10 uur terwijl u hier al om 9 uur 

transpireerde. Waterdespencer werd uitgeschakeld, ja ook op water hebben we toen moesten 

bezuinigen en nog steeds, u moest zelf zorgdragen voor toiletpapier etc. etc.. 

 

Het één en ander heeft u opgevangen door donaties, bijdrage voor allerhande zaken. We zijn u 

hiervoor heel erg erkentelijk voor. De hieruit geleerde lessen zijn o.a.: 

- Dat je niets in dit leven op een presenteerblaadje krijgt 

- In minder goede tijde je bereidt zal moeten zijn een paar stappen terug te maken en het 

soms met iets minder zal moeten doen. 

 

Verder heeft u geleerd en bewezen dat met vereende krachten, door onze koppie koppie bij 

elkaar te zetten, door leiderschap te tonen binnen de groep veel bereikt kan worden. U heeft het 

bewezen, het werkt. Neem het daarom mee naar uw dagelijkse praktijk en pas het toe. 

 

Dit traject heeft u met vreemden gedaan, met broeders van verschillende bonden en 

vakcentrales, waarom zou het dan niet in uw eigen vertrouwde omgeving uw eigen vakbond niet 

lukken. Toon leiderschap! 

 

Molai, Gill, Abel, Cicilson en anderen, ik merk dat ik geen vrouwsnaam genoemd hebt, terwijl 

de trekkers binnen de groep uit vrouwen bestond. 

We naderen ook zo zoetjes aan het eind van het jaar, het eind van 2017, een jaar welke wij met 

vol spanning en onzekerheid zijn gestart. 

 

Als SIVIS organisatie hadden we de keus om: 

- Te zitten en te wachten op betere tijden of om aan de slag te gaan met de mogelijkheden 

en de middelen toen aanwezig. We hebben voor het laatste gekozen. 

- We hadden de keuze om te staan klagen, te zitten hopen of om aan te pakken. We hebben 

gekozen om aan te pakken. 

- We hadden de keuze om passief erbij te lopen en iedereen buiten ons de schuld te geven 

of om ons verantwoordelijk te stellen en een pro actieve houding aan te nemen. We 

hebben gekozen voor de pro actieve houding.  Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. 2 – 

3 dagen terug gebeld door EBS voor achterstallige, energierekening. Gelukkig dat wij 

vandaag gebruik kunnen maken van de microfoon terwijl we intussen voor het derde 

kwartaal  nog met de recus rondlopen. 

Kortom: ook SIVIS heeft evenals u wijze lessen geleerd gedurende het haast afgelopen jaar. 

 

Zoals de vóórtekens aangegeven wordt het niet gemakkelijkker in 2018. Het ziet er niet 

rooskleurig uit, u zult er zelf een kleurtje aan moeten geven. De druk vanuit de leden op u en uw 

organisatie zal groter worden. 

 

Pas u het geleerde toe, vergroot daarbij ook de veerkracht van u en uw organisatie en neem 

nimmer de rol van een slachtoffer aan, anders bent u geleverd. 

 

Ik draag de overtuiging dat wij u met trots mogen loslaten. 

 

Geslaagden Gefeliciteerd!!! 


