
Speech  HRM diploma uitreiking 

Geachte aanwezigen, 

Het is allemaal begonnen in 2012 toen de huidige directeur van het SIVIS, destijds OD. 
van het SIVIS, een plan heeft uitgewerkt en er consequent inhoud aan heeft gegeven om 
op elke laatste dinsdag van de maand een inleider naar binnen te halen, hetzij voor een 
gastcollege, discussie avond of een lezing. Afhankelijk van het onderwerp en de 
relevantie, werd het binnen de Hoger Kader groep gehouden of had het een publiek 
karakter. 

Zo hebben wij de afgelopen 2 jaren ook enkele inleiders uit het buitenland hier gehad en 
vanaf sept 2013 lag alles in het kader van 45 jaar SIVIS. Een van de topics aan het begin 
van het traject handelde over HRM. Tijdens de presentatie proefden wij al dat er wat 
zou moeten gebeuren. En ja hoor, na de lezing werd de inleider bestormd met tal van 
vragen en ook verzoeken voor een vervolg. Het idee werd zo langzamerhand geboren. 
Het besluit van uit het SIVIS om een HRM opleiding op te zetten is niet uit de lucht 
komen vallen. Het uiteindelijk besluit om in febr. 2014 van start te gaan was wel een 
moeilijke en een gedurfde stap. De opleiding bestaat uit 4 modules, onderverdeeld in 17 
vakken. Achteraf gezien is dit toch een juist besluit geweest.  

Geslaagden, U heeft bewezen als “Team” door dit traject te zijn door heen gegaan. Er 
zijn geen uitvallers geweest, echter is èèn uwer uitlandig en moet het e.e.a. nog 
afronden. Zes maanden lang, 2x per week en er was nauwelijks sprake van verzuim 
binnen de groep. U verdient wel een applaus. Als directeur ben ik nauw verbonden 
geweest met de opleiding en ik heb de groep zien groeien. Individueel en ook collectief 
naar elkaar toe en heb dat zeker de afgelopen dagen mogen ervaren.  

U heeft zo aanstonds uw diploma in handen. Wij hadden bij de start gemikt op:                                       

- C.A.O. onderhandelaars 
- Medewerkers op HRM afdeling 
- Vakbondskaders en belangstellenden voor het HRM gebeuren 

En dit allemaal hebben wij in huis in dit klein gezelschap. Als geslaagde bent u de 
voorloper, de fakkeldrager van de SIVIS HRM opleidingen. De waarde van dit diploma 
zal niet afhangen van de 17 onderdelen waarin u bent onderwezen en getoetst, maar uw 
inzet in de praktijk, Uw prestatie, Uw performance als drager van de SIVIS HRM 
diploma. Er rust een zware taak op uw schouders, een verantwoordelijke taak en 
bovenal een heel mooie en historische. U gaat de historie in als geslaagden van de 1e  
SIVIS HRM opleiding. Het docentenkorps, het SIVIS rekent op u en vertrouwt ook op 
u.  Gefeliciteerd, het gaat u goed. 
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