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Vakmanschap of meesterschap?
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel

De vakman
De definitie in het Van Dale woordenboek van het woord vakman:

vak-man (de; m; meervoud: vaklui, vaklieden, vakmensen,
vakmannen,vakvrouwen)
Iemand die zijn/haar vak grondig kent.
Als iemand jou een vakman noemt op het gebied van veiligheid en
risicomanagement dan is dat dus positief bedoeld. Ze zien dat je de
kneepjes van het veiligheidsvak en het risicodomein goed beheerst, dat je
goed onderzoek doet naar de risico’s in je bedrijf en dat je met anderen
samenwerkt om die risico’s zo goed mogelijk uit te sluiten of te beheersen.
Het betekent dat je tevreden mag zijn over de manier waarop je je beroep
uitoefent.

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den
IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda
16 oktober 2014
Actualiteitendag
Aansprakelijkheid en Arbeid
30 oktober 2014
Actualiteitendag Wetgeving

De professional
De definitie uit het Algemeen Nederlands Woordenboek van het woord
professional:

11 november 2014
Start 2-daagse risicoprofessional

Professional: Iemand die een vak, kunst of sport beoefent voor zijn of haar
beroep.
De definities van vakman en professional lijken in het eerste opzicht op
elkaar. Of je nu vakman of professional bent, je doet je werk naar
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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tevredenheid. Maar er zit een belangrijk verschil tussen een vakman of een
professional.
Volgens de woordenboekdefinities is een vakman is iemand die zijn vak
grondig kent, en een professional is iemand die een vak, kunst of sport
beoefent. Het verschil zit hem in het laatste woord, beoefenen. Beoefenen is
een actief woord. Het betekent dat je altijd bezig bent, dat je je vak uit-oefent
als een sport of zelfs een kunst. Een vakman kent zijn vak grondig, maar een
professional is flexibel, denkt out-of-de-box en bekijkt zaken die zich op dat
moment voordoen met een scherpe blik. Een professional raakt niet uit
evenwicht en bedenkt uitzonderlijke antwoorden in situaties waarin een
ander zou wankelen. En o ja, zij kennen het vak ook grondig.
Vakman of professional?
De vraag is nu: Wat kies jij? Wil jij werken als vakman/vakvrouw of wil je een
professional zijn?
In principe maakt het Gelling niet uit wat je kiest.
Maar… als je nu een vakman bent en je wilt je ontwikkelen tot professional,
dan heeft Gelling toevallig wel iets moois voor je. Als je nieuwsgierig bent
dan kun je hier zien wat het is.
Maar… echt alleen als je het zelf wilt….

PS: Gelling Veiligheid is ook aanwezig op de Dag van het Veilig Werken op
26 oktober aanstaande te HARDERWIJK. STANDNUMMER: 15
DEELNAME AAN DE TOOLBOXVOORLICHTNG IS GRATIS, MAIL NAAR
DE UITGEVERIJ VOOR DEELNAME

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Aanmelden

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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