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Geluk 

Gelling bedacht zich laatst: Wat ben ik toch een geluksvogel. Het wordt weer
lente, ik ben gezond, ik heb iedereen om me heen die me lief is, Gelling
Veiligheid is actualiteitendagenkampioen... Wat is het leven toch fijn!

Zo liep hij nog een beetje blij te mijmeren. En ach, je kent hem wel, dat kan hij
een hele tijd volhouden....

Laten we hem maar even alleen laten, de mijmerende gelukkige man. Hij heeft
mij gevraagd om je ondertussen te vertellen welke opleidingen er binnenkort te
volgen zijn bij Gelling Veiligheid. En dat zal ik doen.

Ik kan het natuurlijk niet zo goed als Gelling, maar het lukt me vast.

Daar gaat hij.....

Actueel, actueler, actueelst
Gelling legde een tijdje geleden uit: "Ik heb zo veel mooie bij- en
nascholingsdagen voor OVK-ers en MVK-ers, dat heeft niemand in Nederand."
Ik heb het onderzocht, en het klopt.
Aan de rechterkant van deze nieuwsbrief zie je ze allemaal staan. 

 Gelling Veiligheid

Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids- en procesveiligheid
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Agenda 2021

12 mei 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde

19 mei 2021
Operationele arbeidshygiëne

20 mei 2021
Start opleiding Middelbare
Veiligheidskunde

3 juni 2021
TRA/LMRA  en V&G plan

16 juni 2021
Gevaarlijke stoffen in een notendop

24 juni 2021

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/operationele-arbeidshygiene/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/bijscholingsdag-tralmra-en-vg-plan/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/gevaarlijke-stoffen-in-een-notendop/


Een prachtige rij met opleidingen, en uiteraard Coronaproof georganiseerd. 

Wat dat betreft kun je wel een beetje stellen: Gelling Veiligheid is de
actualiteitendagkampioen!

Hieronder licht ik er uit dit rijtje twee opleidingen voor je uit.

12 mei: Start opleiding operationele
veiligheidskunde
Deze opleiding vormt de basis als je je wilt verdiepen in veiligheid op het werk.
Deze opleiding, die ondertussen al heel bekend is in Nederland, organiseert
Gelling Veiligheid samen met andere partners. Je leert er zaken over de
(arbo)wetgeving, taken en risico-inventarisaties, bescherming... kortom: alles wat
je als veiligheidskundige in een bedrijf moet weten.

We organiseren ook een aparte opleiding operationele veiligheidskunde voor de
bouw. Deze opleiding start na de zomervakantie.

Het mooie aan deze opleiding is dat je daarna meteen kunt doorstromen naar de
opleiding voor middelbare veiligheidskunde. 

 

19 mei: Actualiteitendag operationele
arbeidshygiëne
Op deze actualiteitendag leer je hoe je op een praktische manier voor een goede
werkomgeving kunt zorgen, zodat werk-gerelateerde gevaren die
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken worden geminimaliseerd. 
Zo leer je bijvoorbeeld alles over de hinderlijke en schadelijke
omgevingsfactoren die de gezondheid van werknemers (nadelig) kunnen
beïnvloeden. 

De onderwerpen die we op deze dag behandelen zijn:
· een doorkijk in de arbeids-hygiënische praktijk; 
· chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CMR stoffen;
· biologische agentia;
· schadelijk geluid en trillingen; 
· binnenklimaat; 
· fysische belasting en ergonomie.

Een mooie inhoudsvolle dag, zoals Gelling zelf zou zeggen...

Tenslotte...
Ha, aan het eind van deze nieuwsbrief komt Gelling net weer binnenlopen.
Uitgemijmerd, met een leeg hoofd en nog steeds in een goed humeur. 
En: klaar voor een hele hoop actuele actualiteitendagen en andere opleidingen!

Hij hoopt jou, op één van zijn opleidingen   spreekwoordelijk of digitaal de hand
te kunnen schudden. Op gepaste afstand, uiteraard.... maar toch. Daar verheugt
hij zich op!

 

Met hartelijke groet, 

Sipke Gelling

Gelling Veiligheid
 

Wetgevingsactualiteitendag

15 september 2021
Risico's herkennen en toezicht

16 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

23 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde

30 september 2021
Machineveiligheid en CE-markering

13 oktober 2021
Risicobewustzijn en observatie op de
werkvloer

4 november 2021
Bouw- en sloopveiligheid

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid

SCHRIJF JE IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
 

 

 

 

 
 

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

 

http://gellingveiligheid.nl/
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