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Vermenigvuldigen door delen, nu delen met vroegboekkorting
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Congres
Op 29 september a.s. organiseren Gelling Veiligheid, Copla en Safety
Improvement Company samen een congres over arbeid- en procesveiligheid
met de titel ‘Dare to Share’.
De opzet van dit congres is anders dan anders: Het wordt een succescongres.
Succes-congres?
Ja, u leest het goed. Een succescongres.
Het is namelijk zo dat er op het gebied van veiligheid al zo ontzettend veel
goed gaat. Overal in land worden bij bedrijven successen geboekt bij het
verder verlagen van ongevallen.
Het doel van dit congres is om deze successen een podium te kunnen geven
zodat meer bedrijven hiervan kunnen profiteren. Dat is het idee: successen
vermenigvuldigen door ze op een congres te delen…
Verder…
.. zijn er op het congres colleges met sprekers zoals schrijver, spreker en
gedragswetenschapper Dr. Ben Tiggelaar en auteur en hoogleraar
bedrijfseconomie Prof. dr. Tjeu Blommaert en workshops over diverse
onderwerpen. Het officiële programma vindt u op www.daretoshare.eu

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
29 september 2016, Doorn
Congres voor
veiligheidskundigen: Dare to
Share,www.daretoshare.eu

Social media

Nieuwsgierig? Daarom nu de vroegboekkorting tot 1 augustus 2016
Dat kunnen wij ons voorstellen. Als u wilt, kunt u zich direct opgeven op
onze speciale website www.daretoshare.eu
Wanneer u zich voor 1 augustus 2016 aanmeldt betaalt u Euro 395,00 ex
btw ipv Euro 465,00 ex btw. Dus als relatie van Copla, Gelling uitgeverij,
en Safety Improvement Euro 335,75 ex btw, voor 1 augustus.
Voor dit bedrag de bijzondere en uitgebreide gastcolleges van Tiggelaar en
Blommaert is een unieke gelegenheid.
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display
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De 15% korting blijft geldig voor relaties van Copla, Gelling uitgeverij en
Safety Improvement.

Details, programma, kosten en locatie
Inleiding
Veiligheid verbeteren is een veranderingsproces. Zeventig procent van alle
veranderprocessen mislukt. Wat kunnen we leren van de fouten en
successen?
De opzet van dit congres is net even anders dan bij een regulier
congres. Overal in land worden bij bedrijven diverse successen geboekt bij
het verder verlagen van ongevallen. Het doel van dit congres is dan ook om
deze successen een podium te kunnen geven zodat meer bedrijven hiervan
kunnen profiteren. Daarnaast wordt door middel van colleges door
toonaangevende onderzoekers de laatste inzichten gedeeld.
Colleges en workshops
Reserveer 29 september 2016 in uw agenda en laat u inspireren door:
College 1: Schrijver, spreker en gedragswetenschapper Dr. Ben
Tiggelaar over veranderkunde en veiligheid (een college van maar
liefst twee uren...zeer de moeite ..)
College 2: Auteur en hoogleraar bedrijfseconomie Prof. dr. Tjeu
Blommaert over vertrouwen als bron voor een effectief
risicomanagement en de invloed van ‘internet of things’ op
veiligheidsmanagement. (een college van ruim een uur...zeer de
moeite)
Workshop Shell/NAM: Shell als initiator voor de ontwikkeling van
de Hearts and Minds tools. De 9 tools zijn erop gericht om
medewerkers intrinsiek te motiveren. Hoe is dit implementatietraject
bij de NAM verlopen? Wat waren de leerpunten bij het gebruik van
deze tools?
Workshop Mindmarker: Hoe zorg je ervoor dat mensen na een
gedrags-training niet terug vallen in hun oude gewoontes? Hoe haal
je het maximale rendement uit een training of workshop? Een
innovatieve aanpak (o.a. succesvol toegepast bij KLM, Dupont USA,
etc.). Deze aanpak maakt gebruik van o.a. handheld ICT oplossingen
om de deelnemers gedurende een langere tijd effectief te
ondersteunen bij het implementeren van het gewenste gedrag in hun
dagelijkse praktijk. Neem uw smartphone mee!
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Maar ook:
Workshop de ‘kleedkamer’: zie hoe principes van topsport worden
toegepast om motivatie, leiderschap en teamgeest te stimuleren.
Toepassing van High Performance Organisatie (HPO) voor veiligheid.
De eerste ervaringen van Dekra Certification met de nieuwe ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001.
Praktijkervaring bij FrieslandCampina met de uitdagingen om een
Veiligheidsbeleid te implementeren in de Aziatische cultuur
Veiligheidscoach de nieuwe succesfactor voor veiligheid? Ervaring
met coachen en veiligheid bij BASF Antwerpen
Ervaar zelf hoe de Safety Game vaste gedragspatronen snel bloot
legt! De werkvorm die wordt gebruikt is een game met fun en
competitie-elementen. De game simuleert veiligheid en kwaliteit in de
praktijk (met aandacht voor samenwerking, respect voor expertise)

Het officiële congresprogramma is nu openbaar gemaakt en u kunt zich
inschrijven www.daretoshare.eu
Hobéon Erkening: 1 punt
Locatie: Congrescentrum Zonheuvel te Doorn
Kosten: 465,- Diegenen die een opleiding hebben gevolgd of
volgen bij GellingVeiligheid en Copla ontvangen direct 15%
korting. En voor 1 augustus aanmelden, dan is er de
vroegboekkorting voor Euro 395,00 ex btw. En voor 1
augustus 2016 aanmelden is dit een bedrag van Euro 335,75
ex btw.
Dus Operationeel veiligheidskundigen, Middelbaar veiligheidskundigen,
Hoger veiligheidskundigen en diegenen die de Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid hebben gevolgd komen hier allen voor in aanmerking.
Dit congres is een initiatief van Copla, Gellingveiligheid en Safety
Improvement Company

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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