
 
 
 
 
Toespraak van de vertegenwoordiger van de Minister van Arbeid, 
Technologische Ontwikkeling & Milieu (A.T.M.) ter gelegenheid van 
de afsluiting van de 17e Hogerkader-opleiding van het SIVIS, 
gehouden op vrijdag 9 december 2011. 
 
Plaats      : SIVIS – Edukatief Centrum, Geyersvlijt 
Spreker   : Dhr. Mr. S. Relyveld, direkteur A.T.M. 
 
Bestuursleden van het Stichtingsbestuur, 
Direkteur SIVIS en overige direktieleden, 
Vertegenwoordigers van de vakbeweging, 
Docenten en gast-docenten, 
Overige personeelsleden van het SIVIS, 
Vertegenwoordigers van de pers, 
Genodigden, 
Cursisten van de 17e Hogerkaderopleiding, 
 
Mag ik u vanuit deze plaats allereerst een goede morgen toewensen en 
vervolgens de minister verontschuldigen. 
Minister Ginmardo Kromosoeto had graag zelf hier willen zijn, maar 
vanwege andere verplichtingen in het buitenland kan hij niet aanwezig 
zijn. 
 
Dames en heren, 
Het is mij een waar genoegen om u bij de afsluiting van deze 17e 
Hogerkader-opleiding toe te spreken. Volgens de bekomen informatie is 
deze Hogerkader-opleiding van start gegaan op 10 juni 2011, waarbij in 
de voorbereiding 30 personen waren ingeschreven. 
Gaandeweg zijn er drie personen afgevoerd, waarvan twee zich op eigen 
verzoek hebben teruggetrokken.  
Vandaag zullen 27 personen hun diploma ontvangen. Nadat u de Basis- 
en de Middenkaderopleiding heeft afgerond bent u toegelaten tot de 
Hogerkaderopleiding. 
 
Deze opleiding is kort aangegeven als te zijn “de afronding van de 
algemeen vormende fase in het vakbondswezen”. 
Gelet op de inhoud van het programma en de door u uitgevoerde 
opdrachten, wordt u dan ook in staat gesteld die bijdrage te kunnen 
leveren welke van u verwacht wordt. 



Zoals omschreven in de doelstelling van het SIVIS, is u in de afgelopen 
periode kennis en inzicht verschaft over de organisatie, de taak en de rol 
van de vakbeweging in het sociaal-economisch gebeuren, zowel 
nationaal, regionaal als internationaal, waardoor u gemotiveerd bent 
geworden om individueel en kollektief een positieve bijdrage te leveren 
tot een dynamische ontwikkeling van vakbeweging en maatschappij. 
 
Dames en heren, 
De Regering van de Republiek Suriname, vertegenwoordigt door het 
Ministerie van ATM, hecht er groot belang aan dat er sprake moet zijn 
van goede en gezonde arbeidsverhoudingen. Gelet op de grote 
ontwikkelingen die op komst zijn, zal u zeker een rol van betekenis 
hebben bij het helpen leiding geven aan de werknemers die u 
vertegenwoordigd. 
Wij doen daarbij op U het dringend beroep om steeds te kiezen voor de 
weg van overleg. Elke onnodige onderbreking van het arbeidsproces is 
er één te veel. Wij zijn ons ervan bewust, dat terwijl er gewerkt wordt 
aan het verhogen en vergroten van produktiviteit en produktie er ook 
gewerkt moet worden aan het verbeteren van de werkomstandigheden 
en de economische positie van de werknemers. 
 
Het moet duidelijk zijn dat u het alleen niet kan, maar ook de regering 
het alleen niet kan doen. Het zal een samenwerking moeten zijn tussen 
de sociale partners, t.w. de Overheid, de Werkgevers, de Werknemers en 
de totale samenleving. 
Laat mij voor de goede orde aangeven dat het geenszins de bedoeling is 
om voor u te bepalen hoe u uw werk moet doen. Daartoe heeft u uw 
eigen strukturen, werkwijze en instrumenten. De Grondwet, de 
Arbeidswetgeving en de Personeelswet bieden u de nodige handvaten 
om u werk op een verantwoorde wijze te doen. 
 
Ziet u deze boodschap als een inspiratie om weloverwogen aan de slag 
te gaan.  
Tot slot willen wij als Ministerie van ATM dankzeggen aan allen die op 
welke wijze dan ook hebben bijgedragen tot een succesvolle afronding 
van deze 17e Hogerkaderopleiding. 
Aan de cursisten wensen wij heel veel succes toe en wij kijken met 
belangstelling uit naar uw verrichtingen. 
 
 
 
 

Dank U !!!! 


