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Over meten en weten (en eten!)
Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken/software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids en procesveiligheid
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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
Heike Kamerlingh Onnes...
...was een Nederlandse natuurkundige, nobelprijswinnaar en hoogleraar uit
de 19e eeuw.
Zijn motto ‘door meten tot weten’ hing in zijn laboratorium.
Het betekent: je weet iets pas goed als je het goed bestudeert en gemeten
hebt.
Eigenlijk geldt dit motto ook voor de moderne veiligheidskundige: Je weet
immers pas goed welke risico’s er zijn als je goed en methodisch naar de
situatie kijkt en als je weet wat de regels en rechten zijn.
Daarom heeft Gelling twee nascholingen voor OVK-ers en MVK-ers
georganiseerd: één over meten en één over weten. Deze nascholingen
bijwonen levert de continuiteit voor het OVK-register bij Hobeon.
Meten
Op 28 september as. organiseert Gelling Veiligheid een nascholingsmiddag
over de Taak-Risico Analyse (TRA). De TRA is een systematische methode
om de risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, evalueren
en herkennen.
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

15/16 september 2017
Start OVK vrijdag / zaterdag
Noord-Scharwoude
6 september 2017
Start opleiding OVK
Rotterdam
21 september 2017
Start opleiding OVK
Woerden
26 september 2017
Start opleiding OVK
Zwolle
27 september 2017
Start opleiding HVK
Rotterdam
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De nascholingsmiddag wordt gegeven door docenten Herman Herrebout en
Wilfred Janssen. Deze veiligheidsspecialisten hebben veel praktijkervaring
in de industrie, bouw en automotive. Ze zijn als docent verbonden aan Apply,
Gelling Veiligheid en Aboma.
Deze nascholingsmiddag is een mooie manier voor OVK/MVK-ers om hun
kennis up-to-date te krijgen en om nog veel meer over de praktische
uitvoering van de TRA te weten te komen.
Op de site van Gelling Veiligheid vindt u nog meer informatie over deze
middag.
Weten
Op 2 november as. organiseert Gelling Veiligheid een nascholingsmiddag
voor OVK-ers en MVK-ers over bijzondere vormen van aansprakelijkheid en
civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
In een snel tempo wordt de juridische kennis opgefrist. Er wordt gekeken
naar de aansprakelijkheidspositie van de werknemer en werkgever, maar
ook naar die van de veiligheidskundige.
De docenten van deze middag zijn mr. Jan Harmen Kwantes en mr. Jan
Kees den Haan, jurist en advocaat met veel praktijkkennis ook over
veiligheid.
Op de site van Gelling Veiligheid kunt u meer over deze nascholingsmiddag
lezen.

28 september 2017:
OVK-nascholingsdag: De Taak-RisicoAnalyse (TRA)
Gelling Veiligheid/Rotterdam
2 november 2017:
OVKnascholingsmiddag: Aansprakelijkheid
en nieuwe arbo-wetgeving
Gelling Veiligheid/Rotterdam

Social media

Eten!
Beide middagen worden afgesloten met een diner, waarbij de OVK-ers en
MVK-ers kunnen netwerken en kennis kunnen uitwisselen. Bijkomend
voordeel is dat zij net na de avondspits naar huis gaan en de kans op een
filevrije thuiskomst groot is…
Tenslotte...
Sipke Gelling van Gelling Veiligheid hoopt u op deze twee nascholingsdagen
de hand te kunnen schudden en samen met u te meten, weten en lekker te
eten.....

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

www.gellingveiligheid.nl.

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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