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Waarom artikel 13 misschien ook wel overbodig is
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

De wet
Wetten worden gebruikt om duidelijkheid te scheppen. Duidelijkheid over wat
je in dit land wel of niet mag, wat wel of niet moet en hoe je de zaken dient te
regelen. Neem bijvoorbeeld artikel 13 van de Arbowet. Daarin wordt verteld
dat een werkgever zich op het gebied van veiligheid en gezondheid moet
laten ondersteunen door een deskundige werknemer. Door deze
ondersteuning heeft een werkgever er van zijn kant in ieder geval alles aan
gedaan om zorg te dragen dat zijn personeel gezond blijft en veilig werkt.
Nodig?
Maar is artikel 13 eigenlijk wel nodig? Gelling Veiligheid is in zijn leven nog
weinig personen in de veiligheidswereld tegengekomen die een wet nodig
hadden als stok achter de deur voor het zich verantwoordelijk voelen voor de
veiligheid in een bedrijf. Hij komt eerder mensen tegen die de zorg voor
veiligheid vanzelf al hoog opnemen. Diezelfde mensen denken ook zelf na
over hun eigen deskundigheid op het gebied van veiligheid.
Vraag en uitnodiging
De vraag die u zichzelf misschien al een tijdje stelt is: ben ik deskundig
genoeg om mijn vak goed uit te voeren om zo goed mogelijk zorg te kunnen
dragen voor de werknemers in mijn bedrijf?
En Gelling zou Gelling niet zijn om u uit te nodigen om eens te kijken of zijn
opleiding OVK misschien voor u of voor uw collegae op dit moment een
logische stap kan zijn.

Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel
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
30 oktober 2014
Actualiteitendag Wetgeving
11 november 2014
Start 2-daagse masterclass
risicoprofessionals

11 maart 2015
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

Want een Operationeel VeiligheidsKundige opleiding is de opleiding die de
veiligheidskundige invulling geeft en schakel is tussen de praktijk en het
beherende tactische niveau.
Voordelen
Alles wat u over deze opleiding wilt weten staat in het leaflet en op de
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website. Om meer te weten te komen heeft u Gelling dus verder niet nodig.
En antwoord geven op de vraag of deze opleiding iets voor u is, dat moet u
ook zelf doen.
Toch wil Gelling graag 4 punten naar voren brengen die hij belangrijk en
onderscheidend vindt voor zijn eigen opleiding OVK.
De examenafname wordt gedaan door SKO Hobéon. U staat hierna
ook bij hen geregistreerd en er is een regeling OVK.
U kunt mogelijk een subsidie ontvangen die kan oplopen tot € 1000,, dit in verband met onze samenwerkingsverbanden met VAPRO en
Arbouw.
Als u de opleiding OVK afgerond heeft, krijgt u vrijstelling voor de
eerste module van de MVK-opleiding van Gelling, u kunt dus na de
OVK opleiding zeer efficient uw MVK diploma behalen.
De OVK-opleiding is ook als in-company mogelijk

Contact
Wilt u meer weten over deze of andere opleidingen dan kunt u dat op uw
eigen manier regelen. U kunt informatie lezen op de website van Gelling
Veiligheid, u kunt ons een mail sturen en u kunt ons ook bellen (0180319298 / 06-51314903).
Is deze opleiding op dit moment niet iets voor u? Dat kan. Even goede
vrienden…..

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Ja! Ik meld mij aan voor de nieuwsbrieven van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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