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Waarom Nederland van pizza-eten een stuk veiliger wordt
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

Interessant
De zomer heeft definitief plaatsgemaakt voor de herfst. De vakantiekoffers
liggen weer op zolder en u bent al weer gewend op het werk.
Tijd om vooruit te kijken, dacht Gelling.
Tijd om plannen te maken.
Daarom heeft hij voor u als OVK-er of MVK-er of anders gerelateerde
veiligheidsprofessional een interessante nascholing georganiseerd.
Gegeven door de veiligheidsaansprakelijkheidsspecialist in Nederland, mr.
Jan Harmen Kwantes. En een halve Sko-Hobéon accreditatiepunt waard.

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
Deze verdiepingsmiddag:
Deze verdiepingsmiddag is op 3 november 2016 van 15.00 tot 17.30 uur in
de regio Rotterdam.
De titel: Aansprakelijkheid voor de OVK-er en de MVK-er.
Deze verdiepingsdag is bedoeld om u, vlak voor het begin van 2017, op de
hoogte te stellen van de nieuwe wetgeving. U leert in 1 middag de cruciale
wetgeving en opbouw rond aansprakelijkheid. Maar ook de belangrijkste
wijzigingen in het Arbobesluit welke op 1 januari 2017 ingaan, in
relatie tot de Arbowet zelf.
Deze verdiepingsmiddag geeft u ook de gelegenheid om inleider mr. Jan
Harmen Kwantes aan het werk te zien. Hij is een coryfee op dit terrein en hij
vertelt u op een levendige en boeiende manier het antwoord op alle vragen
op dit gebied.De middag is zeer interactief en informeel.
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donderdag 3 november 2016
Verdiepingsmiddag:
Aansprakelijkheid voor de OVKer en MVK-er
17 november 2016
Verdiepingsmiddag Het
bouwbesluit
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Maar.. hoe zit dat nou met die pizza?
Tja, de pizza....
Na de verdiepingsmiddagen heeft Gelling voor de deelnemers een netwerketentje georganiseerd. U kunt er vakgenoten leren kennen en uw netwerk
van OVK-ers en MVK-ers verder uitbreiden.
En ja, u raadt het al...
Op dat netwerk-etentje serveert Gelling Veiligheid de pizza.
Gelling kijkt ernaar uit om u, tussen het pizza-serveren door, op deze
middag de hand te kunnen schudden!

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

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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