Bruggen naar veiligheid
Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken/software op
het gebied van
Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement en arbeids en
procesveiligheid

Adres

HOE VERHOGEN WIJ DE VEILIGHEID IN ONS BEDRIJF?
Dat is een vraag die aan Gelling Veiligheid vaak wordt gesteld.
Ons antwoord is dan altijd: Zorg dat je een goed opgeleide OVK-er in dienst neemt.
Wat is een OVK-er?
Een OVK-er is iemand die met goed gevolg een opleiding tot Operationeel
Veiligheidskundige heeft afgerond. Hij of zij is ervoor opgeleid om de brug naar
veiligheid te vormen binnen een bedrijf. Een OVK-er moet jaarlijks nascholing volgen
om zijn kennis up-to-date te houden.
Wat weet en kan een OVK-er?
Een goede OVK-er fungeert in zijn organisatie als een brug naar veiligheid. Na
afronding van de opleiding beschikt een OVK-er over de volgende kennis en
vaardigheden:
Een OVK-er organiseert de veiligheid en preventie op de werkplek,
productielocatie, bouwplaats, etc...
Hij of zij heeft up-to-date kennis van de voor de veiligheid belangrijke wet-en
regelgeving
Een OVK-er zorgt voor bewustwording van zijn collega's wat betreft de
veiligheid binnen het bedrijf
Hij of zij zorgt voor het (mede) samenstellen en beoordelen van de RI en E
De OVK-er adviseert betrokken deskundigen en specialisten en werkt nauw
met hen samen
Hij of zij weet als geen ander hoe je maatregelen in de praktijk kunt toepassen
Een OVK-er fungeert binnen een organisatie als vraagbaak op het gebied van
veiligheid en preventie

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
16 november 2017:
na- en bijscholingsmiddag
Operationele Arbeidshygiëne
Gelling Veiligheid, Rotterdam
29 november 2017:
bij- en nascholingsmiddag over
De Taak-Risico Analyse
Gelling Veiligheid, Rotterdam
6 februari 2018:
Training Veiligheid en gedrag
Hotel v.d. Valk, Nieuwerkerk a/d
IJssel

Hoe komt een bedrijf aan een goede OVK-er?
Sommige organisaties trekken een OVK-er aan van buiten het bedrijf. Meer
gebruikelijk is het om één van de medewerkers op te leiden tot OVK-er. De
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medewerker kent het bedrijf al goed, kan tijdens zijn opleiding ‘door de ogen van het
bedrijf’ kijken en zijn nieuw verworven kennis meteen toepassen in zijn organisatie.

Social media

NASCHOLING VAN DE OVK-ER (EN MVK-ER)
Het is belangrijk dat OVK-ers (en ook MVK-ers) hun kennis up-to-date houden. Eén
van de manieren om dit te doen is door het volgen van nascholingen, bijvoorbeeld bij
Gelling Veiligheid.
Momenteel staan de volgende nascholingen ingepland:
16 november 2017: Operationele arbeidshygiene
29 november 2017: De Taak-Risico Analyse
6 februari 2018: Training Veiligheid en Gedrag
De nieuwe training over Veiligheid en Gedrag gaat over het grip krijgen op de menselijke
factor bij veiligheid. Docent, veiligheidsspecialist en praktijkman Guus Koomen zal ingaan op
de vraag wat het grip krijgen op gedrag soms zo moeilijk maakt en wat hierbij wel, en ook juist
niet werkt.

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd in de opleiding OVK?
Dan zij er verschillende dingen die u kunt doen.
Neem een kijkje op de website van Gelling Veiligheid. Hier leest u alles over de
opleiding OVK en MVK, inclusief alle nascholingen.
Bel (0180-319298 / 06-51314903) of stuur een mail naar Gelling Veiligheid
PS
Wist u er dat er OVK-opleidingen zijn die speciaal gericht zijn op een bepaalde
bedrijfstak zoals de OVK-bouw?
En dat Gelling Veiligheid ook In Company trainingen verzorgt die naadloos aansluiten
op uw bedrijf?

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid ontvangen?
Dat kan!
Schrijf u hier in

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

Pagina 2 van 2

