Hulp voor leeghoofden

Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids- en procesveiligheid

Adres
Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel
Bezoekadres
Als het goed is…
Prins Alexanderlaan 1a
… bent u bezig met de laatste loodjes voor de vakantie. Alle klussen goed afronden,
2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel
de zaken klaarmaken zodat u weg kunt naar een mooi oord of prettige achtertuin.
En dat gunt Gelling u van harte.
Hij gaat over een tijdje zelf ook weer naar zijn geliefde Frankrijk en hij wenst u
oprecht een fijne vakantie.

tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Voordat het zover is…
.. wil hij u in gedachten even meevoeren naar de tijd na de vakantie.
U komt thuis, uw hoofd is lekker helemaal leeg en het lijf is weer opgeladen.

Agenda

En dat is nu juist het punt: dat lege hoofd.
Want hoe gaat u straks weer opstarten? Hoe pakt u de draad weer zo snel mogelijk
op?

6 september 2018
Start OVK bouw
Woerden
10 september 2018
Start OVK regulier
Woerden / Rotterdam

Gelling heeft daar een goede oplossing voor:
Regel iets voor uw toekomstige zelf.
Regel iets voor die persoon in de toekomst die heerlijk leeghoofdig weer terug
11 september 2018
komt van vakantie en die zich nog maar vaag herinnert waar hij voor de vakantie
Start MVK vervolg
nou zo druk mee was. Iets voor dat toekomstige lege hoofd waar weer een heleboel
Woerden / Rotterdam
nieuwe kennis in past!
12 september 2018
Pre-HVK
De tip van Gelling…
21 september 2018
… is daarom: Bekijk de agenda van Gelling Veiligheid of het programma van
OVK.help. Daar staan genoeg mooie opleidingen en bijscholingen die goed passen Actualiteitendag TRA / LMRA en V&G
bij een nieuw begin na de vakantie. Schrijf u bijvoorbeeld in voor de opleiding OVK plan
bouw die op 11 september begint. Of voor één van de bijscholingsdagen voor OVK-

ers….

In company
Voor veiligheidsmanagers heeft Gelling nog een extra tip: Regel een in-company
opleiding van Gelling voor na de vakantie. Dan krijgt u van tevoren geen doorsnee
accountmanager op bezoek die probeert u een standaard dertien-in-een-dozijn
opleiding aan te smeren.
Nee, niets van dit alles.
U krijgt bezoek van Gelling himself.
Hij vraagt u van alles over uw bedrijf en past de in-company opleiding daar
naadloos op aan. Hij komt graag en vrijblijvend bij u langs. Tenminste, onder 1
voorwaarde: Dat u hem een goede kop koffie schenkt… :-)
Gelling wenst u een fijne vakantie en een leeg hoofd bij terugkomst.
Hij hoopt u na de vakantie bij één van zijn opleidingen de hand te mogen
schudden!
Hartelijke groeten,
Sipke Gelling

PS: Wist u al van het bestaan van de website www.ovk.help?
Deze website is speciaal ontwikkeld voor iedereen die de opleiding OVK volgt en
biedt ondersteuning bij het oefenen met schriftelijke examens, en het maken van
bedrijfsopdrachten. Deze site biedt u de toegang tot de herregistratie in het
register van Hobeon-SKO. Neem er gerust een kijkje…

18 oktober 2018
Actualiteitendag Risico's herkennen en
toezicht
1 november 2018
Actualiteitendag ISO 45001
22 november 2018
Actualiteitendag Werken in besloten
ruimten
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