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Schaduw 2.0
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

De Schaduw
Gelling Veiligheid wil u graag laten kennismaken met de Schaduw,
hoofdpersoon van een serie speurders-boeken van de schrijver Havank. De
Schaduw was een slimme en humoristische speurder, die samen met zijn
vriend de hoofdinspecteur dankzij zijn scherpe blik en goede (speur)neus
ieder mysterie kon oplossen. Een echte speurders-professional, dus.
Risicoprofessional
Er is een reden waarom Gelling deze Schaduw onder uw aandacht brengt.
Er is namelijk een nieuw boek uitgekomen dat ook over een soort speurder
gaat. Auteur Walter Zwaard schreef het en hij heeft het in dit prachtige
nieuwe, fraai vormgegeven boek over de hedendaagse Schaduw: De Risicoprofessional.
Zwaard beschrijft allerlei situaties waarin een risico-professional zijn of haar
ogen, oren en kennis gebruikt om mogelijke risico’s op te speuren, te
analyseren en er wat aan te doen.
Precies als de Schaduw en toch ook weer niet: de Schaduw werd meestal
ingezet als er een moord was gepleegd, terwijl de Risicoprofessional juist
ongelukken wil voorkomen. Eigenlijk is de Risico-Professional daarom ook
een soort Schaduw 2.0; de hernieuwde en ge-update versie van het
origineel. Dit kun je zelfs aan de omslagen van de beide boeken zien…

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
22 april 2015
Safety College on Tour: omgaan
met risico's,
de terugkommiddag voor
cusisten en oud-cursisten
OVK/MVK/HVK,die een
opleiding gevolgd hebben
bij Apply/Kader, Copla en
Gelling/Vapro alsook SVK
register leden

30 april 2015
De risicoprofessional komt eraan
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Social media

Nieuwsgierig?
Lees meer over ‘De risicoprofessional komt eraan’ van Walter Zwaard
Boek bestellen? Dat kan hier!

Verdiepingsmiddag
Gelling Veiligheid organiseert bij dit nieuwe boek ook een verdiepingmiddag
op 30 april a.s. De verdiepingsmiddag, onderdeel van “Safety College on
Tour”, wordt gewijd aan de eisen, taken, kunst en kunde van de
Risicoprofessional en zal worden geleid door risico-professional Walter
Zwaard.
De middag begint om 14.30, bevat een broodje als avondeten en eindigt om
19.30. Door deze tijdstippen te kiezen voor deze verdiepingsdag loopt u het
minste risico op file. En dat moet u, als potentieel risico-professional, toch
goed in de oren klinken…. :-)

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

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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