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Het icoon van het arborecht voor het allerlaatst
Het icoon, de laatste keer......
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Lustrum
Onze uitgeverij is trots op het feit dat wij nu in 2015 voor de 10e keer de
Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid kunnen en mogen organiseren.
En, dit is een zeer bijzondere editie.....
Rob Poort neemt afscheid en heeft besloten vanwege leeftijd en energie echt
te stoppen als kerndocent. Dus: had u altijd al willen deelnemen aan de
Leergang Wetgeving en Aanspraklijkheid en was het er nog niet van
gekomen, dan willen wij u juist nu op het hart drukken deze laatste maal bij
te wonen. Dit kan in zijn geheel, maar ook gedeeltelijk. (Deelname is al
mogelijk wanneer u minimaal twee lesdagen bijwoont)
Wat levert u dit op?
Rob Poort is niet alleen jurist, maar ook veiligheidskundige. Omdat hij
in beide disciplines veel ervaring heeft is dit een combinatie die zijn
weerga in Nederland niet kent.
Bovendien maakt u gebruik van onze iPad-actie: Bij aanmelding voor
het bijwonen van de volledige Leergang krijgt u een Ipad mini
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

Agenda
10 maart 2015
Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
04 maart 2015
Opleiding Operationeel
veiligheidskundige
25 maart 2015
start opleiding HVK met Copla
22 april 2015
Safety College on Tour, Cees
Muusse en Siep Slager
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cadeau. Deze actie is doorlopend tot aan de start van de Leergang.
Als deelnemer krijgt u toegang tot onze applicatie (app) over
wetgeving en aansprakelijkheid zodat u de slides en eigen
aantekeningen van de leergang binnen handbereik hebt
We bespreken niet alleen over de benodigde kennis van wetgeving
en aansprakelijkheid maar we denken ook na over de zin en onzin
van bepaalde regelgeving en initiatieven in de wetgevende sfeer. Wat
is nodig en wat is eigenlijk overbodig?

Social media

Diegenen die in de afgelopen 9 jaar aan de Leergang
hebben deelgenomen, kunnen als nascholing of
opfrisser dagdelen naar keuze bijwonen. Zij ontvangen
een korting van 10%.
Kortom....
Wij hopen samen met onze kerndocenten Rob Poort en Jan Harmen
Kwantes op een sprankelende 10e editie van onze Leergang.
U bent van harte welkom op deze laatste, unieke leergang!
Lees meer over de inhoud van de Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
ps: Deelname is dus ook mogelijk in onderdelen, afhankelijk van de
onderwerpen waarin u bent geinteresseerd......

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

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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