
Toespraak van de directeur van het Scholings Instituut voor de 

Vakbeweging in Suriname (SIVIS), de heer Victor M. C. Jones MA. ter 

gelegenheid van de afsluiting van de 75
e
 Basisopleiding. 

Datum:  dinsdag 23 juli 2013 

Tijd:  11.00 uur v. m. (elf uur ‘s morgens) 

Plaats:  SIVIS – Educatief Centrum – Arabistraat 

 

Toespraak 

 

Heer minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, de heer 

Michael Miskin; heer voorzitter van het SIVIS – Stichting bestuur, de heer 

Robby Berenstein en overige bestuurleden. 

Docenten van het SIVIS 

College van het SIVIS 

Overige aanwezigen, vertegenwoordigers van de pers en Dames en Heren 

Cursisten van de nu haast afgelopen 75
ste 

Basisopleiding. 

 

Mag ik u allen namens het SIVIS welkom heten bij de formele afsluiting van 

deze 75
ste

 Basisopleiding. Het is voor mij een groot genoegen u in de 

hoedanigheid van directeur te mogen toespreken bij de afsluiting van deze 

opleiding. De 75
ste

 , een heel mooi getal en een eer om de gelegenheid te 

hebben gehad om te kunnen deelnemen aan deze Basisopleiding. Met 

betrekking tot deze Basisopleiding kan ik u het volgende voorhouden: 

Bij de inschrijving werden er 41 personen geregistreerd, terwijl er bij de start 

29 personen verschenen. Jammer genoeg hebben wij 12 personen moeten 

afvoeren. 

U behoort allemaal tot de groep van 41 personen die deze opleiding hebben 

gemaakt bestaande uit 21 heren en 8 dames. Toen wij op dinsdag 19 april 

van start gingen leek het een heel lange tijd, en nu zijn die achttien weken 

voorbij. Dit terwijl velen nog door zouden willen gaan. 

 

Dames en heren, 

Er is werk aan de winkel. Er vindt vergrijzing plaats. Uw leden zullen nu 

meer op u rekenen en dus ook meer van u verwachten. Wij hebben u in de 

afgelopen periode van 18 weken, die tools gegeven die u nodig heeft om een 

betere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw vakbond en de 

belangen behartiging van de leden. Gaat u ervoor en zet de opgedane kennis 

om in de praktijk. 

 



Laat mij nu even de vrijheid nemen om bij deze gelegenheid aan te geven 

dat wij als SIVIS voort zullen gaan op de ingeslagen weg. Hierbij zullen wij 

een lang gekoesterde wens in uitvoering brengen, namelijk het aanbieden 

van ander soortige opleidingen welke eveneens belangrijk zijn voor de 

uitoefening van uw taak. Dit zowel in het bedrijf als in de vakbond. In de 

komende periode zal er meer hierover bekendgemaakt worden. 

 

Ik wil eindigen om u allen op te roepen u te blijven inzetten voor de zaak 

van de werkende klasse en de opbouw van ons land. De Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) roept ons hierbij op om aandacht te besteden aan: 

- HIV/AIDS op de werkplek 

- Seksueel molest op de werkplek 

- Beroepsveiligheid, Gezondheid en het Milieu 

- Kinderarbeid en  

- Decent work ofwel menswaardig werk:  

 

Er zijn nog meer zaken in dit verband, welke u zeker zult meekrijgen op de 

Midden- en Hogerkaderopleiding. 

Mag namens het SIVIS dank zeggen aan allen die hebben bijgedragen tot het 

succes van deze opleiding.  

Om naar enkele te noemen: Het minsterie van ATM 

     Het Stichtingsbestuur 

     De docenten 

     De vakbonden en vakcentrales 

     U als cursist en bovenal ons personeel. 

 

          

 

 

 

 

DANK U!!!!  


