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Voor padvinders zoals u
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
In de krant…
… las Gelling laatst over de oprichter van de scouting: Lord Robert Baden
Powell. Hij las dat Baden Powell, behalve een uniform en een
padvindersgroet, aan alle padvinders in de wereld ook een motto had
meegegeven: Be Prepared.
Een goede scout behoorde volgens Baden Powell te allen tijde voorbereid te
zijn om op elk moment een moeilijke situatie of zelfs gevaar het hoofd te
kunnen bieden door van tevoren precies te weten wat er zou kunnen
gebeuren, wat hij dan moest doen en hoe hij dit moest doen.

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

En Gelling dacht: ...
"Dit komt mij bijzonder bekend voor. Dit is wat succesvolle veiligheids- en
risicoprofessionals ook doen. Die zijn ook altijd voorbereid. Ze analyseren
de situatie, ze kennen kaders van de wetten die er voor hun organisatie toe
doen, ze weten wat moet en mag. Ze bereiden zich voor zodat er gebeurt
wat er moet gebeuren op het moment dat het moet gebeuren. Klopt
helemaal, die vergelijking! "

16 september 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (OVK),
Rotterdam

Laat 1 ding voorop staan: Gelling respecteert zowel zijn lezers als de
scouting en hij wil u absoluut niet vergelijken met een elf-jarige met een
passie voor hutten bouwen en fikkies stoken, maar hij heeft wel een punt. De
basis en de houding van zowel padvinders als risico- en
veiligheidsprofessionals is hetzelfde: Be Prepared!

15 oktober 2015
Actualiteitendag "Dat zal mijn tijd
wel duren", over de gewijzigde
Arbo-wetgeving, Zonheuvel,
Doorn

Be Prepared
Even voortbordurend op dit motto wil Gelling u graag attenderen op een
verdiepingsdag die hij op stapel heeft staan: een Safety College On Tour op
15 oktober a.s. met als titel “Dat zal mijn tijd wel duren”. Als u een

5 november 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (OVK), Zwolle

http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

8 oktober 2015
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (OVK), Bunnik
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padvindershart bezit moet deze dag u zeker aanspreken.
Gedurende een middag en een avond worden veiligheids- en
risicoprofessionals door veiligheidsspecialisten Mr. Jan Harmen Kwantes en
drs. Ton van Oostrum helemaal bijgepraat over de voorgestelde
wetswijzigingen in de Arbowet en de verregaande implicaties die dit kan
hebben voor uw werk en uw organisatie. Op deze manier bent u goed
voorbereid op alle veranderingen die er gaan komen…..

15 maart 2016
Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

Social media

En...
...heeft u tijdens het lezen van deze nieuwsbrief een stukje padvinder in uzelf
ontdekt? Dan hoopt Gelling u van harte de hand te kunnen schudden op 15
oktober. De linker hand, uiteraard. Zoals een echte padvinder betaamt....
Vriendelijke groeten,
Be Prepared,
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
ps: Alle details over deze dag kunt u lezen op de website van Gelling
Veiligheid.
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