Vertegenwoordiger van de Minister van ATM, de Direkteur ATM de
heer Relyveld.
Bestuursleden van het Stichtingsbestuur.
Beleidsadviseur de heer Fer tevens MC.
Personeel SIVIS.
Vertegenwoordigers van de pers.
Cursisten 44e Middenkaderopleiding SIVIS.
Mag ik u welkom heten bij de voor ons zo bijzondere dag:
Bijzonder omdat het de vooravond is van onze srefidensie 36 jaar.
Verder bijzonder voor het SIVIS omdat onze direkteur nu gedecoreerd
wordt door de president van de Republiek Suriname.
Van hieruit gefeliciteerd Roy Haverkamp en ten derde om u. Al dit
mooie draait om u, de afsluiting van de 44e Middenkaderopleiding.
Op 2 juni zijn wij gestart met 21 cursisten, 22 hebben zich
ingeschreven waarvan 1 nimmer is verschenen.
Wij voeren niet gemakkelijk af maar indien dat moet dan gebeurt dat
wel. Zo hebben wij 2 cursisten moeten afvoeren vanwege veelvuldig
verzuim en 1 cursist is op eigen verzoek vertrokken. De overigen, 18
dus hebben het allen afgerond.
Het gaat om 5 dames en 13 heren.
De dames waren hierbij en de nummerieke minderheid maar qua
prestaties en kwaliteit deden ze niet onder voor de heren. Een warm
applaus voor hen.
Ik wil dank uitspreken aan: het ministerie van ATM voor de volledige
support naar het SIVIS toe.
De diverse vakcentrales en vakbonden die het steeds mogelijk maken
dat de cursisten hier aanwezig kunnen zijn. Ook bijzondere dank aan de
werkgevers. Niet te vergeten ons docenten korps en het totaal personeel
van SIVIS, in het bijzonder de coördinatrice die er voor gezorgd heeft
dat uw zaken altijd op tijd waren, ook voor al deze personen een warm
applaus.
Geslaagden, naar U toe wil ik zeggen dat u straks teruggaat naar uw
werkplek. Laat uw omgeving merken dat u niet dezelfde persoon bent
die zich op 2 juni hier heeft aangemeld, maar laat in uw performance

merken dat u gegroeit bent, laat die toegevoegde waarde blijken en
liefst op een verantwoorde wijze. De wereld maakt moeilijke tijden
mee,vele bedrijven, zo ook de vakbeweging, vakorganisaties, dus ook
de uwe.
De vergrijzing binnen uw organisatie waarover zo vaak gesproken
wordt is duidelijk zichtbaar. Laat mijn boodschap aan de vooravond
van ons 36-jarige Srefidensie-viering het een zijn van solidariteit. Het
idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van
anderen. Het onderlinge solidariteitsgevoel zo u wilt. We merken
verder de tweesprong van oud en jong dreigt te ontstaan. Een veel
gehoorde klacht: Ja, maar de jongeren willen niet deelnemen; het lijkt
wel een klaagzang.
Ook de solidariteit tussen jong en oud vormt een bittere noodzaak op de
werkvloer. Jongeren treffen geen blaam zou de één gezegd hebben.
Zouden wij schuldvragen moeten opwerpen? Ik denk van niet.
De huidige jongeren groeien in een situatie van;
flexibilisering
toenemende onzekerheid
individualisering
mondialisering
informatisering
Dit zijn o.a. zaken die daaraan mede debet aan zijn.
U heeft het niet gemakkelijk als vakbondskaders, vakbondsleiders. Laat
dit een uitdaging voor u zijn. De vakbeweging zal hierop antwoord
moeten vinden, ze zal een visie daarop moeten hebben, zo u wilt
ontwikkelen. De vakbeweging, ondersteund door u zal continue haar
vinger op de pols van de samenleving, met name de werkende klasse
moeten hebben.
Geslaagden nogmaals gefeliciteerd, het gaat u goed.

