
 

  

 

EEN INTERESSANTE COMBI

  
 

 

   

                                                                                                                            

Interessante combi
Zo voor de vakantie reist Gelling heel wat af. Van hot naar her, van Belgie tot
Friesland via Apeldoorn...................... 
Op zich is dat niets nieuws. 
Wat wel nieuw is, is dat hij tegenwoordig mooie opleidingstrajecten heeft waarin
hij zijn OVK-opleiding combineert met de Engelse norm Nebosh. En dit... biedt
een hele interessante combi, zegt hij. Als je er meer van wilt weten, dan kun je
mailen of bellen met Gelling himself. Hij legt je dan graag uit hoe deze opleiding
in elkaar zit! (0180 - 319298 / secretariaat@gelling.nl).

Voor elk wat wils...
Verder is Gelling druk aan het plannen geweest voor na de zomervakantie. Zo
staan er tot december negen nieuwe edities van actualiteitendagen op stapel. Er
zitten er zelfs 3 nieuwe toppers bij: Elektrische Veiligheid, de Themadag
machineveiligheid en Dé risicoprofessional. Verder vind je een aantal
succesnummers zoals Bouw- en sloopveiligheid, Risico's herkennen en toezicht,
Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer, Gevaarlijke stoffen in een
Notendop, Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor, en
TRA/LMRA en V&G plan. Al met al een mooie lijst, vindt Gelling. Hij nodigt je van
harte uit om je voor één van deze dagen even in te schrijven.
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Agenda 2021

15 september 2021
Risico's herkennen en toezicht

16 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

23 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde

23 september 2021
Incidentenonderzoek, kritisch denken en
de menselijke factor

29 september 2021
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde

http://www.sipkegelling.nl/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/elektrische-veiligheid-bijscholing/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/themadag-machineveiligheid/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/de-risicoprofessional/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/risicos-herkennen-en-toezicht/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/risicobewustzijn-en-observatie-op-de-werkvloer/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/gevaarlijke-stoffen-in-een-notendop/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/incidentenonderzoek-op-de-menselijke-factor/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/bijscholingsdag-tralmra-en-vg-plan/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/risicos-herkennen-en-toezicht/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-bouw/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/incidentenonderzoek-op-de-menselijke-factor/
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/


HVK,een pracht van een opleiding
Verder nog nieuws over de opleiding Hogere Veiligheidskunde van Gelling
Veiligheid. Een nieuwe editie start op 29 september 2021. Zijn HVK-opleiding
onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er veel aandacht is voor
menselijk gedrag en het feit dat zijn opleiding echt kleinschaliger is dan de rest
van de Nederlandse HVK-opleidingen. Hij wil met Gelling Veiligheid geen
leerfabriek zijn, maar opleidingen bieden waarbij cursisten de aandacht krijgen
die ze verdienen, bijvoorbeeld door de tijd te nemen voor een dijk van een
scriptiebegeleiding. De opleiding past zeer in het huidige tijdperk over cultuur en
gedrag.
Gelling is daar erg trots op. Hij noemt zijn opleiding graag 'De sprankelendste
van heel Nederland'...

 
Tenslotte...
Wenst Gelling jou een fijne vakantie. Rust lekker uit, doe mooie dingen en
geniet.
Hij hoopt jou, op één van zijn opleidingen   na de vakantie spreekwoordelijk of
misschien zelfs al wel in het echt de hand te kunnen schudden.  Daar verheugt
hij zich nu al op!

 

Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

 

BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid
SCHRIJF JE IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
 

 

 

 

 

7 oktober 2021
Elektrische Veiligheid

13 oktober 2021
Risicobewustzijn en observatie op de
werkvloer

4 november 2021
Bouw- en sloopveiligheid

10 november 2021
Themadag machineveiligheid

18 november 2021
Gevaarlijke stoffen in een notendop

2 december 2021
TRA/LMRA en V&G plan

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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