
 

  

 

Genoeg van duimen draaien?

  
 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                

Jongen toch....
Kijk hem daar nou eens zitten. 
Onze veiligheidsspecialist, op een doordeweekse dag op een bankje in de zon.

Gewoon aan het niets doen.
Beetje mijmeren over het leven en de bijzondere tijden waarin we leven.
Ineens niets meer omhanden, want werken kan nu even niet.

In het begin leek het verfrissend anders.
Een oase van rust na de drukte op het werk.
Maar nu lijkt het ineens zo.. . traag, zo kalm, zo.....

...."weerzinwekkend" saai!

 

"Kom op joh!"

 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
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel

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

 

 

Agenda 2020

21 april 2020
Start digitale OVK-opleiding in
samenwerking met Apply (voor de
zomerperiode klaar).

 

13 mei 2020
Start digitale / fysieke MVK-opleiding

 

14 mei 2020
Start digitale / fysieke OVK-opleiding

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/


Dat wil Gelling hem haast wel toeschreeuwen.

"Sta op, ga wat doen. Juist nu! 
Je hebt nu alle tijd om projecten op te pakken en nieuwe dingen te leren. 
Weer aan de bak! 
De eerste stap heb je al gezet, met je rode veiligheidsblouse aan en je mouwen
alvast opgestroopt.'

 

Ondertussen....
....kent u Gelling nou wel een beetje. 
Hij is het type niet om bij de pakken neer te gaan zitten.

Dus dat hij allang wat heeft verzonnen voor zijn cursisten die (hopelijk gezond van
lijf en leden) nu ineens met teveel tijd omhanden thuis kunnen zitten dat zal u niet
verbazen.

Want Gelling wordt al minstens een week gebeld door cursisten die halverwege
hun veiligheidsopleidingen ineens niet meer naar de cursusruimte van Gelling
Veiligheid kunnen komen. En door mensen die ineens tijd hebben om een
veiligheidsopleiding te volgen, zoals bijvoorbeeld de OVK- of MVK-opleiding.

Voor deze mensen heeft Gelling Veiligheid goed nieuws.

Voor bestaande cursisten biedt hij 2 Skype-momenten per week met de eigen
lesgroep aan om de gemiste lessen alsnog te kunnen volgen. Daarvoor moeten
de cursisten wel zelf thuis kneiterhard aan de bak. Maar.... daardoor lopen ze niet
veel achter op het oorspronkelijke cursus-schema.

Voor diegenen die willen beginnen aan een OVK- of MVK-opleiding heeft
Gelling ook een oplossing: Zij kunnen digitaal met de opleiding starten. 
En later, als het weer kan en mag, schakelen ze over naar 'gewone'
bijeenkomsten in de trainingsruimte van Gelling Veiligheid. 

In mooie marketing-termen heet dit: 'e-learning via een virtuele classroom met
switch-garantie', maar dat soort termen is aan Gelling niet besteed. 
Hij noemt het: "begin digitaal en maak het af  in het klaslokaal".

Hij haast zich erbij te zeggen dat de digi-lessen 'een zekere, bijna militaire 
strakheid van organisatie hebben waar gewerkt wordt met kleine groepen en met
lessen die maximaal anderhalf uur duren'. 
Kortom: je werkt hard, leert veel en aan het eind heb je een waardevol diploma.
Mooi toch?

Heeft u belangstelling om een OVK- of MVK-opleiding te volgen? Stuur dan een
mail naar Gelling himself.

 

Gelling hoopt....
...dat u in goede gezondheid bent en dat het u goed gaat.
Hij ontmoet u graag, virtueel en met gepaste afstand, bij één van zijn cursussen.
En zijn warme handdruk, die houdt u nog van hem tegoed....

 

(voor de zomer klaar)

 

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid

 

Social media

http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
mailto:secretariaat@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish


Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
ps:

Belangstelling naar zijn aanbod of vragen over de Skype-sessies? Bel (0180-
319298 / 06-51314903 ) of mail (info@gelling.nl) dan gerust!

 

 

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

 

 

 

 
 

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

 

http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/%25%25unsubscribelink%25%25

