
 1 

TOESPRAAK VAN DE HEER ROY HAVERKAMP, DIREKTEUR VAN 

HET S.I.V.I.S., TER GELEGENHEID VAN DE AFSLUITING VAN 

DE 40
STE

 MIDDENKADEROPLEIDING 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Datum  : donderdag, 16 april 2009 

 Tijd   : 11.00 uur v.m. 

 Plaats   : S.I.V.I.S. Educatief Centrum, Arabistraat 7 

 

 

TOESPRAAK 

 

Geachte direkteur van het ministerie van ATM, mw. drs. S. Defares, in de 

hoedanigheid van vertegenwoordiger van de minister van ATM; 

Vertegenwoordiger van het Stichtings Bestuur van het SIVIS; 

Docenten; 

College van het SIVIS; 

Overige uitgenodigde vrienden, vertegenwoordigers van de Vakbeweging; 

Vertegnwoordigers van de pers; 

Dames en heren, cursisten om wie het vandaag gaat, 

Van mijn  kant ook een heel goede morgen toegewenst, en ik wil u allen 

welkom heten, bij de afsluiting van onze 40
ste

 Middenkaderopleiding. 

Op 9 oktober 2008 zijn wij van start gegaan met 24 cursisten t.w. 11 dames 

en 13 heren. 

Op eigen verzoek zijn er twee afgevoerd en wegens omstandigheden zijn er 

twee afgevoerd. 

 

Vandaag donderdag 16 april 2009 hebben alle overige 20 cursisten de 

opleiding afgerond en wel 8 dames en 12 heren. 

Het zou natuurlijk mooier zijn als wij voor de 40
ste

 opleiding ook 40 

cursisten hadden, maar we hebben de helft en zijn blij. 

Verder valt op te merken dat de verhouding van vrouwelijke en mannelijke 

cursisten in balans is, hetgeen aansluit op de gedachte van gender balans van 

de I.L.O.. 

Ook de dag van vandaag n.l. 16 april is voor onze geschiedenis een 

opmerkelijke, met een diep verhaal van arbeiders dat zo veel bezongen is. 

 

Dames en heren, cursisten van de nu haast afgesloten 40
ste

 Middenkaderop- 

leiding. 
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De afgelopen 6 maanden hebben wij u bouwstenen aangedragen om verder 

te gaan. Met de nu opgedane kennis na de Basisopleiding wordt u in staat 

geacht om beter te kunnen funktioneren. Gaat u ervan uit dat de druk op u 

steeds groter zal worden, gelet op de  wereldwijde veranderingen die ook 

hier van invloed zijn. Het is niet zo voelbaar als in andere landen in Europa 

en Amerika, maar voor een land dat veel importeerd zal het wel merkbaar 

zijn. 

Trots wij hebben vernomen dat de prijs van brood een  kleine  daling krijgt, 

blijven de andere prijzen in de wereld stijgen. 

En dit is iets dat wij allen voelen, dus ook de achterban. 

De behoeften bij de achterban zijn groot. Men wordt steeds gekonfronteerd 

met zaken die om een oplossing vragen om beter te kunnen funktioneren. 

Als vertegenwoordiger zullen de  mensen die u vertegenwoordigd, zich tot u 

wenden. Uw leden  zullen op u moeten kunnen rekenen. Temeer men weet 

dat u nu ook de Middenkaderopleiding heeft afgerond, verwacht men meer 

van u. 

Blijft u daarom inzetten in het belang van de ontwikkeling van mens en 

maatschappij. 

 

Tot slot vraag ik uw aandacht voor twee zaken, waarvan de I.L.O. steeds 

vraagt om deze te benadrukken n.l. : 

1. de zaak van Beroepsveiligheid, gezondheid en milieu op de 

werkvloer. Recentelijk heeft een  werknemer een val gemaakt van 

zo’n 10 meter, welke hij niet heeft overleefd; en 

2. de kwestie van HIV/AIDS op de werkvloer. 

 

Laten wij deze zaken niet onderschatten, maar de juiste aandacht eraan 

schenken in allen belang. 

 

 

Gefeliciteerd en veel succes, 

 

 

        DANK U !! 


