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Uw veiligheid op de rails ?!
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Hét veiligheidskundig symposium in 2015
Voor de derde keer organiseert Kader op dinsdag 24 november a.s. van 13.00 tot
20.00 het Veiligheidskundig Symposium. Het thema is ' Leiderschap in de industrie'.
Ook Gelling Publishing is prominent aanwezig met het
opleidingsaanbod en inhoudsvolle boeken.
Veiligheidskundig Leiderschap
Als veiligheidskundige bevindt u zich dagelijks in het spanningsveld tussen enerzijds
het nemen van risico's en om snel, goed en goedkoop te produceren en anderzijds
de zorg voor veilige werkomstandigheden. Daarbij ervaren de medewerkers
veiligheidsmaatregelen vaak als vertragend en lastig en willen ze dóór met hun
werk. Als Veiligheidskundige ziet u dat de realisatie onvoldoende veilig plaats vindt
en ziet u dat het anders moet.
Hoe pakt u die leiderschapsrol op? Hoe zorgt u dat uw organisatie veilig werkt en op
tijd levert? En hoe waarschuwt u de betrokken leidinggevenden voor het risico van
'Dood door schuld'?
Deskundige sprekers die hun sporen verdiend hebben op veiligheidsgebied, gaan
de kennis delen waarmee zij veiligheid op de rails houden. En... daar kunt u bij 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
15 maart 2016
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

Kom naar het symposium op dinsdag 24 november a.s. en leer van hun
praktijkervaring. De sprekers verzorgen workshops en inspirerende presentaties
over hoe zij leiding geven aan veiligheid.
Wat levert het u op?

Social media

Een leerzame dag voor elke veiligheidskundige en risicoprofessional op een
gewelkdige historische spoor-locatie.
Investering
De investering bedraagt € 199,- exclusief btw., inclusief broodje bij binnenkomst,
diner, koffie en thee.
Tijd en locatie
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13.00 - 20.00
Het oude magazijn
Soesterweg 310
3812 BH Amersfoort
Het oude magazijn ligt centraal in Amersfoort, op loop-afstand van station
Amersfoort Centraal. Ook per auto is de locatie goed bereikbaar, door de nabijheid
van snelwegen A1 en A28. Er is ruime, gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.
Meer informatie / aanmelden
Sprekers
Ed Luijtjes
Programma-manager ProRail
"Mijn dagelijkste praktijk is het terugdringen van
veiligheidsincidenten. Hoe en onder werlke voorwaarden
wil ik graag met jullie delen."
Peter Booster
Corporate Advisor Occupational
Safety and Safety Culture NS
"In mijn presentatie 'Focus op
leiderschap in veiligheid' bied ik
inzicht in hoe wij de veiligheid
beter in het spoor kunnen
houden."
Harry Snel
Manager Safety & Risk Management Tebodin
"Tijdens het interactieve spel ontdekt u zelf hoe u leiding
geeft aan risicovolle situaties"
Robert Bezemer
Project manager safety TNO
"Steeds vaker zien we de
doelstelling 'zero goals'
opkomen, energieneutrale
gebouwen (nul uitstoot) en nul
afval (cradle-to-creadle). Mijn
presentatie heeft dan ook de
titel 'Nul ongevallen: Ambitie
vraagt Leiderschap!' "
Rien Scholing
Projectmanager Tebodin
"Tijdens de interactieve discussie komen verschillende
dilemma's aan bod waar u als veiligheidskundige dagelijks
mee te maken krijgt. Een praktijkdiscussie met veel
leermomenten."
Meer informatie / aanmelden

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
ontvangen? Dat kan!
Aanmelden nieuwsbrief Gelling Veiligheid
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Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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