Sipke Gelling

25-04-17w17 10*19

Over de 'OOOOOH' van .... (cliffhanger! :-) )
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

Laatst zag Gelling deze foto van een klimmer. Een avonturier, die afdaalt van
gevaarlijke rotsen en soms gevaarlijk bungelt boven een afgrond, aan 1
enkel touw. Een cliffhanger, dus. Een echte….
Dat klimmen…
… vindt Gelling een gevaarlijke bezigheid.
Hij snapt het avontuur en de kick die het geeft, dat wel. En natuurlijk, voor
de veiligheid maakt een bergbeklimmer gebruik van goed materiaal en
draagt hij een helm.
Maar toch…. Er kan altijd wat gebeuren.

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
9 maart 2017
OVK-opleiding VG-Functionaris,
Woerden

Gelling ziet het gewoon graag wat veiliger. Als het aan hem lag stond er
onder aan iedere rots een man of vrouw om te helpen. Een persoon om
aanwijzingen te geven, die het parcours van tevoren had verkend en met de
klimmer had besproken waar de gevaarlijke stukken zaten in de afdaling.
Een persoon die snapt dat de klimmer het alleen wil doen omdat er anders
niet veel meer over is van het avontuur, maar die - gewoon voor het geval
dat - toch het nummer van de hulpdiensten onder de sneltoets van zijn
telefoon heeft zitten.

21 maart 2017
Start leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

‘Eigenlijk’, dacht Gelling toen, ‘zou er gewoon een OVK-er onderaan die rots
moeten staan….’.

Social media

Een klein beetje…

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

Pagina 1 van 3

Sipke Gelling

25-04-17w17 10*19

… beroepsdeformatie, dat is waar. Gelling is de eerste om dat toe te geven.
Maar geef hem eens ongelijk. Hij reist wat af, zo door de week. Naar
bedrijven, voor voorlichting over OVK. Voor het regelen van In Company
Trainingen voor OVK-ers. Gelling maakt veel Operationeel
Veiligheidskundigen mee, die allemaal op hun eigen manier voor hun eigen
bedrijf als de voelhoorns voor risico en veiligheid aan het werk zijn. Gelling
zou er uren over kunnen vertellen.
Neem nu de Greenery, bijvoorbeeld

Kent u de Greenery? Het is een toonaangevend internationaal groente- en
fruitbedrijf. Ze leveren het hele jaar door een compleet en dagvers
assortiment van groente, fruit en paddenstoelen aan supermarktketens,
groothandelaren, cateraars en de verwerkende instustrie.

Gelling kent de Greenery goed.
Heel goed zelfs.
Dit komt omdat hij hier met Apply een in-company opleiding OVK heeft
verzorgd.

Dat zit zo:
The Greenery houdt een goed oog op de markt en is altijd bezig om intern
zaken zo te organiseren dat ze goed en efficiënt verlopen.
Een tijd geleden kwam het management erachter dat ….
.... Cliffhanger!

Tja.
Het verhaal wordt hier afgebroken.
Hoe loopt het af?
Waarom deze cliffhanger?
Nou, hierom:
Gelling heeft een nieuw magazine gemaakt over OVK. Daar staat dit verhaal
in, samen met nog veel meer verhalen over OVK-ers en hun rol in allerhande
bedrijven. U kunt daar verder lezen hoe OVK-ers zijn ingezet bij de
Greenery.
Gelling is van plan om nog veel meer edities van het OVK-Magazine te laten
verschijnen. Hij heeft genoeg verhalen!

Wilt u het OVK-magazine ook lezen? Dat kan, op de website van Gelling
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Veiligheid.
Gelling wenst u daarbij veel leesplezier toe!

Maar, hoe zit dat nou met de oooooh van…?
O ja, dat is waar.
Dat heeft u nog van Gelling tegoed!
De 'oooooh' is van … Operationeel, van operationeel veiligheidskundige.
'Operationeel' is een woord met een totaal andere lading dan ‘middelbaar’ of
‘hogere’. Die laatste twee woorden worden vooral op school gebruikt, maar
een ‘operationeel’ is duidelijk aan het werk. En dat is ook precies het
onderscheid tussen de OVK- en de traditionele MVK- en HVK-opleidingen.
Je zou kunnen zeggen: de 'oooooh' is het USP (Unique Selling Point) van de
OVK-opleiding. Maar dan worden het wel weer erg veel afkortingen.....
PS: In het magazine krijg je ook antwoord op de vraag: Waarom zou je
kiezen voor die ‘O’?

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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