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Aanwezigen,  

Dit is de 2e achtereenvolgende basisgroep die gekozen heeft voor de afsluiting in 

de natuur. Is er een special rede hiervoor? Is het een trend aan het worden? Dat 

zal ik even in het midden laten.  

Wat ik wel met u wenst te bespreken is het feit dat de hele wereld over pakweg 

een uur van nu af weet dat u houder bent van de SIVIS basisopleiding diploma. U 

gaat ermee pronken op de social media, ja toch? Anderen gaan zelfs live, want 

oenoe gevaarlijk. 

Is het u opgevalen dat u als vakbondsleider, integenstelling tot alle andere leiders 

in het land, vreselijk wordt aangevallen op uw houding en gedrag, dat u als 

vakbondsleider via een vergrootglas wordt bekeken door de samenleving? Zelfs 

politieke leiders worden niet zo kritisch bekeken als u als vakbondsleider. Heeft u 

zich ooit afgevraagd waarom? 

Laat mij allereerst nagaan waarom men kiest om buiten de stad te gaan. Het kan 

zijn; 

 Ontspanning 

 Rust 

 Recharchen van jou batterij 

 Terugtrekken om te flirten 

 Om tot inkeer te komen 

 Of om tot diepe(re) inkeer te komen 

Laat mij ervan uitgaan dat u voor het laatste gekozen heeft “ de diepere inkeer” 

Dat u vanuit een vergrootglas bekeken wordt kan ook niet anders. De 

samenleving verwacht van u dat u het verschil uitmaakt. U zult, of laat mij praten 

in eindtermen van u bent/heeft; 

 U heeft het hart op de juiste plaats” 

 U werkt en zet zich samen met anderen in aan dialoog 



  U bent goed geïnformeerd, kent de recente wettelijke regelingen of kan 

die makkelijk opzoeken 

 U kunt goed doorverwijzen naar de juiste kanalen 

 U bent assertief, durft spreken en meningen te verwoorden en mensen te  

verdedigen 

  U bent Flexibel, Geduldig, Discreet, kan respectvol omgaan met info 

 U bent diplomatisch, tactvol, blast geen zaken op, u dramatiseer niet 

  U bent objectief, neutraal, onbevooroordeeld 

 U bent betrokken om het welzijn van collega’s, behulpzaam, en u bent 

ervoor alle collega’s en geeft hen ondersteuning” 

 U Staat in vuur en vlam voor uw leden wanneer nodig 

 U weet wat er op het veld leeft, u heeft uw vinger op de pols van de 

samenleving zou een groot vakbondsleider gezegd hebben 

 U bent er van bewust dat elk lid op zijn/haar manier, met zijn/haar kennis, 

elke dag kan groeien zoals u, gebruikmakend van de opgedane ervaring, 

karaktervorming en overtuigingen. 

  U kan out of the box denken, u heeft visie en denkt vooruit.  

 U heeft een bredere kijk op de zaken uw werkgebied rakende 

 U bent instaat verschillende zaken vanuit een afstand bekijken. 

 U bent een opbouwende schakel, een doorgeefluik 

 U bent maatschappelijke bewogen en beschikt over een sterk 

rechtvaardigheidsgevoel. 

 U gaat in tegen sociale en soc - maatschappelijke afbraak. 

 U probeert wat scheef of krom is, weer recht te trekken. 

 U bent sociaal gevoelig. 

 U fungeert als waakhond 

  U kan onderscheid maken tussen uw eigen mening en die van u collega’s 

 U kan luisteren naar redelijke én onredelijke verzoeken, u bent  daarom 

zakelijk en tegelijkertijd ook menselijk 

 U bent in staat  compromissen te sluiten maar kan soms doorzetten, u bent 

strijdvaardig 

  U kan makkelijk omgaan met verschillende meningen. 

 U handelt doelgericht en bent ten aller tijde alert,  

 U voorkomt waarnodig problemen. 



 U heeft een breed netwerk, gaat voor een gezond evenwicht en leeft voor 

uw leden en uw werkplek 

 U verwelkomt en ondersteunt nieuwe collega’s, staat open voor iedereen,  

 U kent uw leden door en door. 

 U bent zich ervan bewust dat niet iedereen te overtuigen is. 

 U bent een voorbeeldfiguur 

 

Wat u niet bent is; U bent geen bionic man or woman 

Wat u wel kunt zijn; is een goed voorbeeld.  

Het SIVIS feliciteert u, ik zie u gaarne op de middenkader om verder bijgeschaafd 

te worden. 

 

Dank u!! 

 


