TOESPRAAK I.V.M. DE AFSLUITING VAN DE 61ste BASISOPLEIDING
Datum
: dinsdag 31 oktober 2006
Plaats
: Residence Inn, Anton Dragtenweg no. 7
Tijd
: 11.00 uur v.m.
Spreker
: de heer Roy Haverkamp – direkteur SIVIS

Geachte mw. de minister van A.T.M., mw. Amarello-Williams
“
heer voorzitter en overige leden van het bestuur,
“
docenten verbonden aan de Basisopleiding,
“
college van het SIVIS,
“
vertegenwoordigers van de media.
Overige aanwezigen dames en heren en in het bijzonder u cursisten van de 61ste
Basisopleiding, ook ik zeg u goedemorgen en heet u welkom bij de afsluiting van deze
opleiding.
Alvorens verder te gaan wil ik aan een ieder dankzeggen die op welke wijze dan ook heeft
bijgedragen aan de voorbereiding, uitvoering en nu de afsluiting van de 61ste Basisopleiding.
Mag ik u cursisten in het bijzonder dank zeggen voor dit initiatief. Hierdoor heeft u in elk geval
laten zien dat u begrepen heeft hoe belangrijk het is om initiatieven in de positieve richting te
nemen en een stukje organisatie aan de dag te leggen. Laat dit een prikkel blijven om ook
binnen uw respektievelijke organisaties initiatieven te nemen ter optimalisering van de belangen
behartiging van uw leden.
Beste cursisten, de afgelopen periode van bijkans vier maanden hebben wij van het SIVIS, zoals
bij vele anderen, de eer gehad u de basis benodigdheden bij te brengen om u in staat te stellen
een betere bijdrage te kunnen leveren. Dit niet alleen in de sfeer van de belangen behartiging,
maar meer nog om in staat te zijn zaken beter te begrijpen om zo te werken aan verbetering en
verandering in uw eigen gedrag en dat van uw medemens. Om zo ook te kunnen bijdragen aan
verbetering in de onderlinge relaties op de werkvloer, welke moeten leiden tot een optimale
ontwikkeling van uw respektievelijke bedrijven en organisaties.
Wij zeggen niet dat wij u hebben gemaakt tot vakbondsleider op het hoogste nivo. U bent aan
de start en voor een afgerond geheel zijn nog zeker de Middenkader- en Hogerkaderopleiding.
Uw belangstelling, participatie en nieuwsgierigheid naar meer informatie geeft in een zekere
mate aan dat u verder wilt gaan, hetgeen een goede zaak is.

Beste cursisten, tijdens deze, haast afgelopen opleiding hebben zich ontwikkelingen
voorgedaan, waaruit wij in elk geval hebben mogen ervaren hoe belangrijk het aspect van
scholing en training is. Hoe belangrijk het is om goed te communiceren, zaken goed voor te
bereiden en steeds de juiste stappen te maken. Laat dit voor ons een prikkel blijven om te
werken aan het ontwikkelen van een grotere collectiviteit en het begrip van het belang daarvan.

Laat dit voor ons de zoveelste prikkel zijn om te werken aan het ontwikkelen van solidariteit en
te werken aan het smeden van een hechtere éénheid. Laat dit bovenal ook de prikkel zijn om op
elk nivo te werken aan het verhogen van het bewustzijn aangaande onze rechten en onze
plichten tegenover ons zelf en anderen.
Als SIVIS zullen wij ons blijven inzetten om u van dienst te zijn. Het is onze plicht en
verantwoordelijkheid om inhoud te geven aan onze doelstelling, mensen klaar te maken om een
dynamische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mens en maatschappij.
Tot slot wil ik u bij deze gelegenheid bekendmaken dat maandag 2 oktober 2006 zich in de
geschiedenis van het scholingswerk van de vakbeweging in de regio als een belangrijk moment
heeft doen gelden met de oprichting van de
“Caribbean Association for Labour Education (C.A.L.E.)”.
Hierdoor zal er aan gewerkt worden om meer dan voorheen gezamenlijk te werken aan het
versterken van de relatie tussen de leiders met het oog op het harmoniseren van
trainingsprincipes voor het ontwikkelen van nieuwe capaciteiten in vakbonden en werknemers,
maar ook in werkgevers, om op een productieve wijze het hoofd te bieden aan de veranderende
arbeidsmarkt omstandigheden.
Beste cursisten,
Het gaat u allen goed, het beste in uw werk en wij hopen u op de volgende opleiding terug te
zien.

DANK U !!!

LC/
TOESPRAAK i.v.m. DE AFSLUITING VAN DE 17E HOGERKADEROPLEIDING
Datum
: vrijdag 9 december 2011
Plaats
: SIVIS-Educatief Centrum, Arabistraat no 7 te Geyersvlijt
Tijd
: 11.00 uur v.m.
Spreker
: de heer Roy Haverkamp – directeur SIVIS

Geachte heer Relyveld, directeur ATM en vertegenwoordiger van de minister van ATM,
Bestuursleden van ons Stichtings bestuur,
Collega’s van het SIVIS,
Vertegenwoordigers van de Vakbeweging,
Docenten en gast docenten,
Genodigden,
Vertegenwoordigers van de Pers,
Vrienden en vriendinnen cursisten van de 17e Hogerkaderopleiding.
Mag ik u allen een goede morgen toewensen en u welkom heten bij de officiële afsluiting van
deze 17e Hogerkaderopleiding.
Wat bij de start een lange weg leek welke met veel gezucht werd begroet, is vandaag een eind
aan die weg gekomen.
Het SIVIS mag zich als één van de weinige instituten gelukkig prijzen dat er bij elke opleiding
weinig uitvallers zijn en er nagenoeg sprake is van 100% geslaagden van de groep die de
opleiding afrond.
Voor de start hebben wij 30 inschrijvingen ontvangen. Bij de start verschenen er 29 waarvan 2
op eigen verzoek werden afgevoerd en er dus 27 overbleven.
Een groep samengesteld uit 21 mannen en 6 vrouwen.
Eén van de voordelen van de Hogerkaderopleiding is, dat de cursisten vanwege de Basis- en de
Middenkaderopleiding niet nieuw zijn voor ons en wij niet voor hun.
Het gezegde: de volhouder overwint zal u zeker ervaren bij het in ontvangst nemen van uw
diploma. Een zware periode waarbij u vooral op de dinsdagmiddag na een zware dagtaak nog
de les moet komen volgen. Soms zelf door een stortbui van zo heb je me niet.
Al met al hebben wij door gezamelijke inzet de eindstreep gehaald, althans voor wat betreft de
opleiding. Nu zal het veld naar u kijken, ervan uitgaande dat u nu beter in staat bent om een
bijdrage te leveren in hun belangen behartiging. Blijft u zich inzetten om de opgedane kennis
om te zetten in de praktijk en deel het ook met anderen. Alleen zo zult u ervaring kunnen
opdoen. Weest u niet bang dat u fouten gaat maken, vraag eerst om raad en overleg met anderen
voor u aktie onderneemt bij uw activiteiten. Wij zijn er voor u aan de ene kant en de vakcentrale
is er aan de andere kant.

Niet lang terug heeft er een artikel gestaan in één van onze dagbladen, waarbij de schrijver zich
de vraag stelde, waar al de mensen zijn die door het SIVIS werden geleid. Vandaar de oproep
aan u om u in te zetten.Misschien moet er vanuit deze plaats ook een beroep worden gedaan op
de vakcentrales om naar mogelijkheden uit te kijken om deze kaders in te zetten, zij het binnen
de vakcentrale of binnen de respectieve vakbonden. U behoeft zich niet pas in te zetten als u
bestuurslid bent, er zijn ook andere activiteiten welke ontplooid kunnen worden. De opdracht is
om te werken aan een sterke vakbeweging waar alle krachten verenigt zijn.
Dames en heren:
Ook bij deze afsluiting vragen wij uw aandacht voor de agenda van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO). Van het jaar hebben wij twee activiteiten kunnen uitvoeren in
samenwerking met de ILO., met name een workshop over “Decent Work” en een workshop
over “Beroepsveiligheid, Gezondheid en het Milieu”.
Maar ook de andere zaken, zoals HIV/AIDS op de werkplek, Seksueel molest, Kinderarbeid
en Domestic Workers blijven onze aandacht en aktie vragen.
Laat mij beëindigen met het volgende:
Als alles goed is, is dit de laatste keer dat mij de eer te beurt valt om u bij de afsluiting van een
Hogerkaderopleiding als directeur van het SIVIS toe te spreken, maar met de
wil en kracht van God blijf ik nog verbonden aan het SIVIS.
Mijn dank gaat uit naar u allen.
Een special dank aan de vakbeweging voor de erkentelijkheid aan mij betoond door hun
voordracht voor mijn decoratie.
Cursisten, nogmaals succes en we blijven in kontakt.

Dank U!!!!

