Speech V. Jones, Directeur SIVIS ter afsluiting 78ste
Basisopleiding
Geachte aanwezigen,
Het krioelt vandaag van de vijven. Het is vandaag 5 van de 5e maand 2015, we
hebben 55 geslaagden waarvan 55% man is en 45% vrouw.
55 kan niet omgekeerd worden.
Als wij uitgaan van de betekenis en symboliek van getallen dan valt het ons op
dat het getal vijf ook bekend staat als het getal der kennis.
De groep is gestart en geëindigd zonder uitvallers. Zie daar de drang naar
kennisvergaring. Weet ook dat kennis een economische waarde heeft. Je kan
jezelf economisch weerbaar maken middels kennis en kennisvergaring.Vergeet
u niet de opgedane kennis in de praktijk toe te passen in uw drang naar het
vergaren daarvan.
Laat de door u opgedane kennis geen oppotmiddel zijn maar een toepasbare
tool.
Getal 5 staat verder voor symbool voor creativiteit. Wees creatief, zie iets
nieuws, iets dat anderen nog niet hebben gezien, zie kansen of oplossingen voor
problemen of vraagstukken. Die zullen elke dag op u afkomen. Wees dus niet
slechts thuis creatief, ook op de werkvloer, overal als het kan.
Getal 5 als symbool voor verbinding. U heeft basistools meegekregen om als
bindmiddel te fungeren, als belangrijke actor en factor en ruil deze positie niet
in, brengt u geen scheidingen teweeg.
Geslaagden, velen zullen uw voorbeeld willen volgen, wees daarvoor een goed
en duidelijk voorbeeld.
U behoort tot de laatste groep die wij zullen afleveren vóór de verkiezing van
2015. Mag ik dank uitbrengen aan het Ministerie van ATM, geleid door de
minister Maikel Miskin, mijn dank uitbrengen aan het Stichtingsbestuur van het
SIVIS voorgezeten door de heer Robby Berenstein. Mag ik verder dankzeggen
de overige vakcentrales, meer nog de bestuursleden van de diverse bonden die
alles in het werk stellen om hun leden klaar te stomen voor het SIVIS. De
werkgevers en u die het geloof en vertrouwen gehad heeft in het SIVIS.
Over 20 dagen gaat u naar de stembus. Het zou mij niet sieren als directeur om
u een stemadvies te geven vanuit dit spreekgestoelte. Wat ik u wel kan
meegeven is, vervult u uw burgerplicht op 25 mei a.s. en stem bewust.
Gefeliciteerd, ik dank u !
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