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Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren 
(COL) 

Secretariaat- ABO-gebouw-Kernkampweg no.62. Tel. 431615 

                                         De regering moet regeren, niet regelen 
                                                                

 

 

De President van de Republiek Suriname 

Z.E. de heer D.D. Bouterse. 

 

Paramaribo, 22 juni 2017 
 
Betreft : Beroep voorkomen escalatie BLC protestactie 
 

 

Excellentie,  

 

Het hoofdbestuur van de COL is nog steeds in afwachting van uw effectieve interventie m.b.t. haar 

brief, d.d. 18 juni 2017 betreffende Uitgelokte protestactie in uitvoering” bij de SBEC. 

In dat schrijven zijn voornamelijk aangehaald de problematieken ten aanzien van onder andere: 

1. bedreigingen bij carrièremogelijkheden, bevordering en benoemingen en studie 

mogelijkheden: 

- onder andere zouden nieuwe krachten een invasie ploegen in de crèches . 

Abusievelijk was ons gerapporteerd dat zij met beschikking en al bewapend waren. 

Intussen vernemen wij dat het echter betreft een schrijven waarin hun functie 

vermeld staat. 

2. formalisering van het resultaat van de 32 opgeleide creche-groepleidsters 

3. op handen zijnde structurele wijzigingen binnen de SBEC, met als gevolg opheffing 

peuterklassen, w.o. voorgenomen mutatie naar een ander ministerie. 

De COL heeft in het schrijven een beroep gedaan op uw effectieve interventie. Wij hadden daarbij de 

verwachting dat de ingang gezette protestactie tot een minimum kon worden beperkt. Het is u 

kennelijk ook bekend dat de COL zich hiertoe ook anderszins heeft ingespannen. 

In plaats van in te gaan op het beroep tot adequate informatie ten behoeve van de BLC en haar 

leden heeft de regering de minister van Sociale Zaken afgericht tot een publicitair offensief.  

Voor de goede orde vermelden wij de ontvangst van een schrijven van een OD –KMW van het 

ministerie van SoZaVo aan het bestuur van de COL. Aangezien dit schrijven een affront is van de 

richtlijnen van de President van de Republiek inzake de communicatielijnen met de vakbeweging 

gaan wij hieraan voorbij. Uiteraard houden wij rekening met hetgeen in de bedoelde brief straat. 

Gezien de status kunnen wij dit evenwel in dit stadium niet als werkbaar beschouwen. 

 

 

 



2 
 

In DWT van heden,  stelt de directeur van de SBEC dat  er miscommunicatie zou zijn ontstaan in 

rapportage van de  crèche hoofden aan de overige medewerkers. Het zal u niet zijn ontgaan dat  

ontgaan dat de mogelijke communicatie-stoornis op hun conto wordt geschreven, terwijl instanties 

hebben nagelaten de arbeidersvertegenwoordiging te informeren. Tevens zal het ook u gemerkt 

hebben dat de directeur van de SBEC op zijn minst vraagtekens plaats bij de kwaliteit van de interne 

opleiding crèche groepsleiders, die notabene door het ministerie van Sociale Zaken zelf is verzorgd. 

De gelegenheid verder te baat nemend informeren wij bij u tevens naar de ontwikkelingen ten 

aanzien van het behoud van de Putcher crèche voor kinderen van de minder draagkrachtige ouders 

op Beekhuizen, Saron en omgeving. Gaarne worden wij door u geïnformeerd als het beleid van uw 

regering in deze is dat de crèche leidsters verspreid zullen worden over andere crèches. 

In tegenstelling tot uw toezegging hebben wij hier over niets meer van en of namens u vernomen.  

In afstemming met de BLC en haar leden wordt er op donderdagmorgen 22 juni  een protest 

algemene ledenvergadering gehouden in het Jack Pinas Vesting van Verzet ( ABO –gebouw) . De 

verwachting is dat het besluit zal worden genomen om het soft karakter van de strijd aan te passen. 

Andermaal doen wij op u het beroep op zo danige wijze en moment te interveniëren dat escalatie 

kan worden voorkomen.  

Voor de goede orde wordt een afschrift van dit schrijven afgegeven aan de minister van SoZaVo en 

het bestuur van de SBEC. 

Het hoofdbestuur van de COL  

Namens deze,  

H.L. Blanker – voorzitter 

Voor deze, 

V. Schattevo – secretaris-generaal 

 

c.c. Bestuur BLC - pers 

 


