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Safety College On Tour, voor al onze boekkopers, cursisten en SVK leden
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
Safety College On Tour in combinatie met onze terugkommiddag Filevrij!
Gelling Veiligheid organiseert op 22 april a.s. het Safety
College/Terugkommiddag met als thema Omgaan met risico's. Tijdens de
bijeenkomst wordt een praktisch systeem uitgelegd waarmee gevaren
kunnen worden verkleind. Veiligheidsspecialisten Cees Muusse en Siep
Slager nemen u mee in de praktijk van management of change, de BRZO
eisen, de 7 maalzeven en de diverse risicoclassificatiesystemen. Ook
beantwoorden zij graag uw vragen uit uw praktijk.
Omgaan met risico's
Het programma draait om de verschijning van het fonkelnieuwe leerboek
Omgaan met risico's. Iedereen die dit College bijwoont ontvangt aan het eind
van dag dit fraaie standaardwerk.
Victor Roggeveen, NVVK:
"Dit boek heb ik in een adem uitgelezen: het is een zeer
volledig overzicht en een zeer toegankelijk geschreven
standaardwerk voorr veiligheidskundigen. HULDE"
Voor wie?
Dit Safety College is bedoeld voor iedereen die
de opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK) Gelling/VAPRO
volgt of heeft gevolgd
cursisten van onze in-company opleidingen
voor middelbaar en hoger veiligheidskundigen
Gelling/Vapro/Copla(MVK en HVK)
SVK registerleden
deelnemers van de leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid
diegenen die Gelling Actualiteitendagen hebben gevolgd
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

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
2 juni 2015
Workshop waarderend
veranderen
16 april 2015
Workshop Lekker Lang Blijven
Werken
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diegenen die bij Copla en Kader veiligheidsopleidingen achter de rug
hebben of hiermee bezig zijn
kopers van onze prachtige leerboeken over veiligheid en
risicomanagement
deelnemers aan onze cursus preventiemedewerker in de bouw met
Arbouw
Programma
15.00 Ontvangst, koffie, thee
15.10 Welkom (Sipke Gelling van Gelling Veiligheid)
15.45 Omgaan met risico's in de loop van de tijd en
in de toekomst (Cees Muusse)
17.15 Beproefde technieken, methoden en modellen,
OOM, 7 maal zeven. Behandeling van schema's uit
het boek, vragen van deelnemers
(Cees Muusse en Siep Slager)
18.15 Pauze en diner om te netwerken en bij te praten.
19.15 Praktijkcasus: Er is een incident. Hoe analyseer je
dit volgens het 7 maal zeven model? Film en toelichting
(Cees Muusse)
20.00 Hoe brengen we risico's volledig en betrouwbaar in kaart?
(Siep Slager)
20.15 Vragen van deelnemers

Locatie
Antropia Conferentiecentrum Zeist. Dichtbij NS Station en ruime
parkeergelegenheid
Kosten
€ 147,50,- ex btw, inclusief het nieuwe boek Omgaan met risico's
Aanmelding
direct aanmelden

Gelling Publishing en Training bv, Rotterdam
info@gelling.nl
www.gellingboeken.nl
tel 0180-319298
Leaflet downloaden van Safety College On Tour

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

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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