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Het lentegevoel van Gelling Veiligheid

  
 

 

      

            

Het is half februari en verlegen krokussen en pasgeboren lammetjes herinneren
Gelling Veiligheid eraan dat de lente onderweg is. 
Fijn, daar kijkt hij naar uit. 
Tijd voor nieuwe frisse dingen! 

Daarom vertelt hij u graag over zijn drie prachtige pas uitgekomen
veiligheidsopleidingen die dit voorjaar van start gaan. 

 

Opleiding pre-OVK
De driedaagse opleiding pre-OVK  is een krachtige opmaat naar onze
succesvolle opleiding OVK en is bijzonder geschikt voor mensen in het
productieproces die meer willen / moeten weten over het omgaan met preventie
en risicodenken.  Behalve op preventie en risicodenken gaat de opleiding dieper
in op de werkvergunningsystematiek en verantwoordelijkheid.

Gedurende de opleiding wordt een groeps-bedrijfsopdracht uitgevoerd om te
oefenen met het rapporteren. De opleiding wordt niet afgesloten met een
officieel Hobeon examen, maar uiteraard krijgt u wel een deelnamecertificaat. De

 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 2019

 

12 maart 2019
Fysieke belasting, tillen en werkhouding

 

12 maart 2019
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid

 

http://www.sipkegelling.nl/
http://gellingveiligheid.nl/nieuwe-opleidingen-20182019/pre-ovk/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/fysieke-belasting-tillen-en-werkhouding/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/fysieke-belasting-tillen-en-werkhouding/
http://gellingveiligheid.nl/wetgeving-en-aansprakelijkheid/
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opleiding start op 19 april 2019 en is uitermate geschikt als gedegen
kennismaking met arbeids- en procesveiligheid.

Lees meer over de opleiding pre-OVK van Gelling Veiligheid

 

Veiligheid en Leiderschap
Veilig werken wordt steeds meer de norm en is ook voor leidinggevenden van
cruciaal belang. Hoe zorgt een leidinggevende ervoor dat het
veiligheidsbewustzijn en opbouwend gedrag wordt ingebed in zijn
organisatie? Het vergt namelijk niet alleen inspanning om dit in gang te zetten
maar ook om het voort te zetten. 

Met de opleiding Veiligheid en Leiderschap krijgen de deelnemers zicht op
aspecten van veiligheidsleiderschap waarin herkennen, motiveren, geven en
ontvangen van feedback en stimuleren centraal staan. De opleiding start op 4
april 2019. Deze prachtige opleiding wordt uitgevoerd met Aboma en is
gebaseerd op de veiligheidsladder en de weg naar hogere treden.

Bekijk de informatie over de opleiding Veiligheid en Leiderschap van
Gelling Veiligheid

 
Opleiding pre-HVK
De Pre-HVK-opleiding van Gelling Veiligheid is een unieke opleiding die zich
vooral onderscheidt doordat er behalve op vakinhoud ook veel nadruk wordt
gelegd op vaardigheden die een goede HVK-er moet bezitten

Tijdens de Pre-HVK opleiding bekwaamt u zich in:

Het leren van theorie, ook van onderwerpen die misschien ver van uw
dagelijkse werkpraktijk staan
Logisch redeneren/denken
Het onder woorden brengen van kennis
Het verwoorden van een logisch betoog zoals bijvoorbeeld een
onderzoeksrapport dus het leren rapporteren....
Kennisclusters zoals statistiek, chemie, het inventariseren en evalueren
van risico’s, onderzoeksmethoden en technieken

De opleiding start op 17 april 2019.

Lees hier alles over de pre-HVK en HVK-opleiding van Gelling Veiligheid

 

Gelling nodigt u uit...
... om samen met hem de lente te komen vieren tijdens één van deze drie
nieuwe opleidingen van Gelling Veiligheid. Tot ziens, in de lentezon!

 

 

14 maart 2019
Het basisbouwbesluit, een uitgebreide
schets

 

26 maart 2019
Kroniek van het
arbeidsomstandighedenrecht

 

27 maart 2019
Beoordeling
werkvergunningssystematiek

 

4 april 2019
Opleiding Veiligheid en Leiderschap

 

17 April 2019
Start HVK-opleiding

 

19 april 2019
Start opleiding pre-OVK

 

2 mei  2019
Het opstellen van een bedrijfsplan in het
kader van ontruiming en brand

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid

 

Social media
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Met hartelijke groet,
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

 

 

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

