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Waarom veel buffels terecht komen bij Gelling Veiligheid
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
De buffel
Vandaag heeft Gelling Veiligheid het met u over de buffel. Een buffel is een
rund. Niet in de overdrachtelijke, maar in de letterlijke betekenis van het
woord. Hij leeft in een kudde. Wat Gelling mooi vindt is wat de buffel doet bij
dreigend gevaar. Bij een aanval op de kudde vormen de volwassenen met
hun kop en hoorns naar buiten gericht een cirkel rond de jongen en
zwakkere buffels. Een goede buffel zorgt zo voor de veiligheid van de groep.
Buffels in bedrijven
Ook een bedrijf heeft buffels nodig. Mensen die risico’s voor de groep met
hun vakmansoog kunnen herkennen en die - in overleg met het
management- zorgen dat de groep niets overkomt. In de natuur is het zo dat
een buffel gewoon als buffel geboren wordt. Bij mensen ligt dit ietsje
ingewikkelder. Er zijn mensen die een natuurlijk oog hebben voor de risico’s
om hen heen. Maar in deze complexe wereld is er wel een opleiding nodig
om dit buffel-schap goed tot zijn recht te laten komen. En zo komt het dat
veel van deze menselijke buffels op een dag op de stoep staan bij Gelling
Veiligheid.
Ben jij een buffel of ken jij zo’n buffel?
In dat geval is de opleiding Operationeel Veiligheidskundige van Gelling
Veiligheid een aanrader. Het is een Hobéon gecertificeerde opleiding op het
gebied van risico en veiligheid. Geen theoretische opleiding, maar een
verbinding van de praktijk van het werk van alledag met de theorie uit de
boeken. Je volgt vijf dagen cursus, werkt ontzettend hard, maakt twee
bedrijfsopdrachten, een schriftelijk examen en als je dit goed doet ontvang je
je OVK-diploma en registratie bij SKO-Hobeon.

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
3 maart 2015
Actualiteitenmiddag Waarderend
Veranderen
4 maart 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige, Bunnik

10 maart 2015
De vijf dagen zien er zo uit
dag 1: arbozorg en organisatie, taken en positie van de
veiligheidskundige
dag 2: arbeidsplaatsen, markering, signalering, besloten ruimten etc
dag 3: arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en
signalering, intervisie: probleemstelling en wijze van onderzoek,
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
Leerboek Omgaan met risico's
zojuist verschenen
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bedrijfsopdracht
dag 4: gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu,
gezondheidsrisico’s
dag 5: RIE, TRA, LMRA en werkvergunning

Social media

Ook in company
De opleiding is al vaak door Gelling Veiligheid in company gegeven. Hij heeft
de ervaring om de OVK-opleiding naadloos aan te passen bij wat een bedrijf
nodig heeft. Neemt u gerust contact op om wellicht binnen uw bedrijf deze
prachtige geaccrediteerde opleiding op maat binnen uw organisatie uit te
voeren.

Wil jij na vijf dagen buffelen een OVK-diploma
in je zak steken?
Dan kun je een paar dingen doen:

Lees de folder over de opleiding OVK MVK 2015
Lees meer over de opleiding op de website van Gelling Veiligheid
of....
Bel (0180-319298 / 06-51314903) of mail ons voor vragen of
informatie. Wij helpen je graag!

Iedere keer automatisch het laatste nieuws van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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