
 

  

 

Gewoon doorgaan....

  
 

 
                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                

Het zijn nog steeds....
....bijzondere tijden.

De scholen zijn gesloten, zolders en kelders worden uitgemest en opgeknapt en
wandelen in de zon lijkt ineens Nederlands nieuwe nationale hobby te zijn
geworden. Mensen in vitale beroepen werken zich drie slagen in de rondte en
online vergaderen is het nieuwe normaal. 
Vanwege het sluiten van de kapperszaken ziet Gellings krullenkapsel  er woester
uit dan ooit en op zijn verjaardag vorige week was het bijna muisstil......

 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

14 mei 2020
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding

 

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid

 

Social media

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


Maar toch....

We doen het. 
We doen het voor elkaar. 
Dat is soms lastig, maar wel noodzakelijk. 

 

En...
....we worden steeds inventiever en slimmer. Nieuwe initiatieven ontstaan en we
kijken naar wat nog wél kan, naar wat er nog meer mogelijk is. Want met de
goede en mooie dingen wil je immers graag gewoon doorgaan, toch?

Dat geldt ook voor Gelling, uiteraard. Hij wil graag dat er steeds meer goed
opgeleide veiligheidsprofessionals in Nederland komen  en hij ziet dan ook het
liefst dat zijn OVK/MVK en HVK-opleidingen gewoon doorgaan.

Daarom is hij gestart met een online opleiding Operationele Veiligheidskunde met
meteen daarachteraan de opleiding Middelbare Veiligheidskunde.

De opleiding begint op 14 mei aanstaande. Zoals het er nu uitziet start de
opleiding met 2 online lesdagen in mei en vervolglesdagen fysiek in juni en direct
na de zomerperiode.

Wat betreft de MVK-opleiding geldt dat de fysieke lessen zullen worden
ondersteund door digitale lessen. Dit betekent dat als u de MVK-modules volgt u
thuis zelf meer kunt voorbereiden. Daar tegenover staat dat we met de tijd van de
fysieke bijeenkomsten heel efficient kunnen omgaan, en de opleiding hierdoor in
een kortere periode kunnen aanbieden.

Als u  in mei en juni een paar dagen over heeft dan zou u de opleiding OVK en
eventueel daarna de opleiding MVK kunnen volgen bij Gelling Veiligheid. Na de
zomer, als alles hopelijk weer reilt en zeilt zoals vanouds, bent u dan een
waardevolle opleiding rijker.

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

 

Gelling hoopt....
...dat u in goede gezondheid bent en dat het u goed gaat.
Hij ontmoet u graag bij één van zijn opleidingen, eerst virtueel  en later in het
echt.
En dan... krijgt u, hopen wij,  die hartelijke handdruk die hij u al een paar
nieuwsbrieven lang heeft beloofd!

 

Met hartelijke groet, 

Sipke Gelling

Gelling Veiligheid
ps:

Belangstelling voor het aanbod of andere vragen? Bel (0180-319298 / 06-

mailto:secretariaat@gelling.nl
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish

