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Moment-opname van een tevreden mens
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

Stil een heel klein feest
Het is het einde van de dag, een reep zonlicht schijnt over de tafel in het
kantoor.
Gelling zit stil. Hij ziet eruit als een tevreden mens.
Langzaam beweegt hij een glas naar zijn mond. Hij neemt een slok
champagne.
1 slok ????
Langzaam genietend laat hij de bubbels tintelen in zijn mond.
Hij denkt na over de reden van dit hele kleine feestje.
Reden
Vandaag heeft hij weer een in-company training gegeven voor Operationeel
Veiligheidskundige. Zijn leven is druk. De trainingen zijn op maat gesneden
voor de bedrijven die hem en zijn uitgeverij inhuren. Dat vereist flexibiliteit,
maar dat kan hij aan en hij geniet hiervan. De bedrijven zijn erg
tevreden....en op de weg terug denkt hij aan de start van deze opleiding..
Verder begint op 4 juni in Rotterdam de volgende reguliere opleiding voor
Operationeel Veiligheidskundige (OVK) Dan krijgt Nederland er weer een
nieuwe groep mensen bij die alles willen weten over veiligheid, wetgeving
en risico's in bedrijven. Prachtig vindt hij dat….
En dan...
... staat Gelling op. Het moment van vieren is voorbij. De slok is op. Het is
weer tijd om aan het werk te gaan. Mooie dingen doen. Dingen die ons land
en de bedrijven veiliger en bewuster maken.

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
10 maart 2015
Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
25 maart 2015
Start opleiding HVK
26 maart 2015
Actualiteitendag V en G plan
22 april
Terugkommiddag met diner voor
alle clienten en cursisten
4 juni 2015
Start opleiding OVK Rotterdam

Fluitend gaat hij aan het werk. Eerst maar een nieuwsbrief schrijven…
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Hij opent zijn laptop en denkt even na.
Dan begint hij te typen:

Social media

“Momentopname van een tevreden mens”…
PS
Lees alles over de opleiding Operationeel Veiligheidskundige of
Naar de website van Gelling Veiligheid

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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