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Vertegenwoordigers van de ILO-Subregional Office for the Caribbean – mr. Anthony Rocheford; 
Direkteur van het SIVIS; 
Overige aanwezigen; 
Dames en heren participanten aan deze 2-daagse workshop, 
 
Mag ik u allen mede namens de minister een goede middag toewensen. 
Het is mij een waar genoegen om u aan het eind van deze 2 daagse workshop kort toe te 
spreken. 
Laat mij u allereerst de groeten overbrengen van de minister, die heel erg graag zelf hier had 
willen staan, maar vanwege andere werkzaamheden buiten Suriname  hier niet aanwezig kan 
zijn. 
De workshop, met als thema : “Beroepsveiligheid en gezondheid voor Decent Work” heeft 
volgens het programma twee doelstellingen gehad t.w. : 

1. Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de deelnemers  met betrekking tot de 
identificatie, evaluatie en beheersing van gevaren. 

2. Het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en de  werkomgeving door het CAO-
proces. 

 
Gelet op de inhoud van het programma zijn er voldoende onderwerpen behandeld welke 
moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de gestelde doelen. 
De onderwerpen zijn behandeld door een expert op dit gebied die uit de eigen regio afkomstig 
is, namelijk de heer Anthony Rocheford. 
Uw participatie heeft ook bijgedragen aan een  duidelijke communicatie tussen u en de inleider. 
Hierbij heeft u een extra inspanning moeten tonen daar de  inleider engels sprekend is. 
Verder kan gesteld worden dat u zich aan de hand van uw eigen bevindingen en conclusies, als 
resultaat van het groepswerk, beschikbaar stelt om een bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de situatie. 
 
Dames en heren, 
De regering van Suriname, vertegenwoordigt  door het ministerie van A.T.M. hecht erg groot 
belang aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden.  
Terwijl er gewerkt wordt naar het verhogen en vergroten van  produktie en produktiviteit moet 
er ook gewerkt worden aan het verbeteren van de werkomgeving. Elk ongeval op de werkplek 



is er één te veel. We weten allemaal hoeveel leed er ontstaat, verlies van produktie-uren, de 
financiële konsekwenties en de naweën voor de  familie. Vandaar de noodzaak voor het 
terugdringen van alle onveilige situatie. 
Echter kan de Overheid het niet alleen. Het zal een samenwerking moeten zijn tussen de 
Overheid, de  werkgevers, de werknemers en de totale samenleving. 
De Overheid beschikt over instrumenten om de  controle te doen op de naleving van de wet. 
Maar op de  werkplek hebben de werknemers het zelf in handen. 
Daar waar nodig, zullen wij zeker onze medewerking verlenen om te bevorderen dat er 
verbetering komt in de werkomstandigheden. 
Tot slot willen wij dankzeggen aan de I.L.O. Regional Office for the Caribbean, met een 
bijzondere  dank aan de heer Anthony Rocheford, die een goede job heeft gedaan. 
Dank aan direktie en personeel van het SIVIS, 
Dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt dat u heeft kunnen participeren aan deze 
workshop en aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan dit succes. 
Wij kijken met belangrstelling uit naar uw verrichtingen. 
 
 
 
        DANK U!!!!! 
 


