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Hee joh! Kom onder die steen vandaan!
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres

Lente
Omdat de lente zijn eerste dagen is ingegaan, was Gelling laatst bezig in de
tuin. Fijn hoor, even de schop ter hand, het onkruid eruit, de handen in de
klei. Toen hij een grote steen in zijn tuin verplaatste, kwamen er
duizendpoten onder vandaan. ‘Grappig’, dacht hij toen, ‘Net een stelletje
veiligheidskundigen…’
Excuses…
… als u in de veiligheid werkt en u denkt dat Gelling u niet hoog acht. In
tegendeel, Gelling heeft veiligheidskundigen juist heel hoog zitten. Maar hij
weet het een en ander over duizendpoten en het een en ander over
veiligheidskundigen. Hij vindt dat ze op elkaar lijken.

Duizendpoten…
… leven in het bos of in uw tuin, graag onder een steen.
Waarom maakte Gelling nou die vergelijking met veiligheidskundigen? Dit zit
zo: Een duizendpoot is een nuttig dier: Veel van zijn prooien vormen een
gevaar voor de planten uit de tuin en die ruimt hij maar mooi voor ons uit de
weg. Heel fijn dus, deze duizend-potige types in uw tuin… Net zo fijn als al
die veiligheidskundigen, die preventief gevaren voor ons uit de weg ruimen,
op allerlei gebied.

Goed nieuws voor duizendpoten
Bent u een veiligheid-deskundige en kunt u zich vinden in de vergelijking met
een duizendpoot? Dan nodigt Gelling u uit om onder uw steen vandaan te
komen…
Want Gelling heeft deze lente weer veel moois voor veiligheids-duizendpoten
om uit te kiezen:
De opleiding van Operationeel Veiligheidskundige
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

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
5 en 6 april 2016
Gelling Veiligheid met een stand
op de beurs Health and Safety at
Work
12 april 2016
start OVK Bouw met Aboma in
Bunnik, www.ovkbouw.nl
13 april 2016
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige (met Vapro) in
Woerden

29 september 2016, Reehorst
Ede
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Deze opleiding is de volgende stap voor diegenen die VCA VOL achter de
rug hebben en die meer willen weten dan alleen wat in de gevolgde cursus
preventiemedewerker wordt behandeld. Gelling weet dat met name bij 1-ster
bedrijven (bijvoorbeeld kleine bouwbedrijven, installateurs kleinere chemiebedrijven, voedingsmiddelen-bedrijven, etc.) het eigenlijk een must is om een
OVK-er in dienst te hebben. Wist u dat Gelling de opleiding Operationeel
Veiligheidskundige ook veelvuldig In Company geeft?

Congres voor
veiligheidskundigen - Dare
to Share met Ben
Tiggelaar
Intekenen voor de folder en het
complete programma

Social media

Het leerboek ‘OVK’, met het bijbehorende platform
Gelling heeft net een een nieuw, up-to-date leerboek op de markt gebracht
(Het leerboek OVK), samen met een platform. Op dit platform vindt u de
digitale versie van al het materiaal van het leerboek OVK, ook is er nu
werkschrift-centrale waarmee geoefend kan worden in de vom van vele
multiple choice vragen.
Beurs: Health and safety at Work
Op 5 en 6 april staat Gelling Veiligheid samen met Vapro op de beurs
Health and Safety at Work, in Ahoy in Rotterdam. Hier kunt u Sipke Gelling
ontmoeten en onder andere ook het nieuwe boek ‘De Risicoprofessional
komt eraan’ aanschaffen.
Ben Tiggelaar op congres voor veiligheidskundigen
Op op 29 september vindt het congres ‘Dare to Share’ plaats in Ede.Bij dit
congres voor veiligheidskundigen geeft schrijver, spreker en
gedragswetenschapper Ben Tiggelaar de hele ochtend een interactief
werk- college voor veiligheidskundigen.. De thema’s die hij op dit congres
behandelt zijn: Cultuur en leiderschap, managementsystemen (ISO /
OHSAS) en Techniek en innovatie. Wilt u als eerste op de hoogte worden
gehouden van de exacte inhoud van dit congres, stuur dan een mail naar
Gelling Veiligheid.(secretariaat@gelling.nl)
Sipke Gelling wenst u alvast fijne paasdagen en een hele mooie lente toe!

Bekijk de site van Gelling Veiligheid
Inschrijven nieuwsbrief Gelling Veiligheid
Agenda Gelling Veiligheid

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

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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