
 

  

 

HARD LOPEN

  
 

 

   

                                                                                                                            

Wekker

De wekker van Gelling heeft het druk tegenwoordig. Elke ochtend is er werk aan
de winkel en moet Gelling soms verschrikkelijk vroeg worden gewekt. Niet omdat
hij gaat hardlopen - want dat doet hij meestal aan het einde van de middag -
maar gewoon, omdat er, zoals hij dat zelf noemt, ineens weer veel reuring in de
tent is. 

Soms moet Gelling vroeg uit de veren voor een OVK- of MVK-opleiding, een
andere keer moet hij naar een grote stad om een in-company OVK-training te
geven bij een chemisch bedrijf dat ingrediënten maakt voor een Corona-vaccin,
of geeft hij dezelfde training bij een tabaksgigant...

Zo reist - en loopt - hij heel wat af op een dag. En ja, inderdaad: aan het einde
van zo'n drukke dag dan loopt hij graag nog een rondje hard. Voor zijn
ontspanning. Om even te ontladen na een dag van hard lopen.

Voor en na de zomer
En dat harde lopen, dat gaat nog wel een tijdje zo door. Vóór en na de
zomervakantie gebeuren er namelijk weer mooie dingen in Gellings opleidingen-
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Agenda 2021

3 juni 2021
TRA/LMRA  en V&G plan (vol!)

16 juni 2021
Gevaarlijke stoffen in een notendop

24 juni 2021
Wetgevingsactualiteitendag

15 september 2021
Risico's herkennen en toezicht

16 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

23 september 2021
Start opleiding Operationele

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/bijscholingsdag-tralmra-en-vg-plan/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/gevaarlijke-stoffen-in-een-notendop/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/wetgevingsactualiteitendag/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/risicos-herkennen-en-toezicht/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-bouw/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/


land.

Zo zijn er in juni nog 2 actualiteitendagen (de Wetgevingsactualiteitendag en
Gevaarlijke Stoffen in een Notendop) waar je naar toe kunt gaan. Na de zomer,
in september, starten er weer edities voor de opleiding Operationele
Veiligheidskunde en organiseert Gelling nog meer actualiteitendagen.

En: (daar is Gelling ook best trots op) op 29 september start weer een nieuwe
editie van de opleiding Hogere Veiligheidskunde, een opleiding die Gelling zelf
'De sprankelendste HVK-opleiding van Nederland' noemt. Dat laatste, daar heeft
hij ook wel gelijk in. Vergeleken met de grotere, ietwat meer commerciële
opleidingen biedt 'zijn' HVK-opleiding meer begeleiding, is beduidend
kleinschaliger en met docenten waar je "u" tegen zegt .......

Veilige kust?
Verder staat er bij Gelling Veiligheid net ook weer een mooi boek te verschijnen
over veiligheidscultuur en gedrag, geschreven door veiligheidsspecialist Jan
Dillen. Het boek heet 'Is de kust veilig?'.  Jan Dillen heeft dit boek geschreven
om de veiligheidskundige kant van gedrag in organisaties te belichten. Hij
beschrijft wat verschillende modellen en aspecten zijn van veiligheidsculturen en
hoe je kunt inspelen op het gedrag van medewerkers om zo een positieve
veiligheidscultuur te creëren. 

Gelling is bezig met de laatste details van dit mooie boek. Als de eerste
exemplaren van de persen rollen hoor je daar zeker meer over van hem!

 
Tenslotte...
...hoopt Gelling jou, op één van zijn opleidingen   spreekwoordelijk of digitaal de
hand te kunnen schudden. Op gepaste afstand, uiteraard.... maar toch. 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
 

 

 

 

 

Veiligheidskunde

29 september 2021
Start opleiding Hogere 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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