
 

  

 

Moois in de pijplijn

  
 

 

   

                                                                                                                            

Oh, oh, oh, oh, oh! 
Oh! (sorry, die moest er ook nog even uit :-) )
Toen na de sneeuw het zicht op het voorjaar kwam kon Gelling het niet laten.
Had hij de lente in zijn krullebol? Last van hopsa-heisasa in het kwadraat?

Hij weet het niet, maar hij MOEST. 

Hij moest en zou weer een hele serie opleidingen en actualiteitendagen
organiseren.

BAM! 

En zo geschiedde.

In de agenda rechts zie je ze allemaal terug. Besnuffel ze, verken ze en schrijf je
in, zou Gelling zeggen. Er zit zoveel moois in de pijplijn!

Hij wil er graag twee pareltjes uitlichten.
.

18 maart: Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde
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Agenda 2021

18 maart 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (regulier)

8 april 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

21 april 2021
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde
(HVK)

19 mei 2021
Operationele arbeidshygiëne

20 mei 2021
Start opleiding Middelbare
Veiligheidskunde

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-bouw/
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/operationele-arbeidshygiene/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/


Deze sucesvolle operationele  basisopleiding voor veiligheidkunde (OVK) gaat
alweer zijn 19e editie in. Leer alle ins en outs over arbozorg en organisatie,
wetgeving, arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en
risicobeheersing. De trainingsruimte van Gelling Veiligheid is groot genoeg om
de opleiding fysiek te geven. Uiteraard gebeurt dit veilig en Corona-proof.

De opleiding is efficiënt omdat je thuis alvast de instructie-video's
(filmpjes)bekijkt, waarna je in de klas verdere uitleg krijgt en je je vragen kunt
stellen. Een aanrader voor iedereen die een knettergoede fundamentele
opleiding in veiligheid wil volgen!

 

21 april: Start opleiding Hogere Veiligheidskunde

Volgens Gelling himself is het dus de sprankelendste HVK-opleiding van
Nederland. En hij kan het weten! Over deze opleiding Hogere Veiligheidskunde
kan Gelling wel zestig nieuwsbrieven vullen, maar dat doet hij niet. Hij raadt aan
om alle informatie zelf te lezen in dit leaflet of op zijn website. 

 

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 op!

 

Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

 

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

3 juni 2021
TRA/LMRA  en V&G plan

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)

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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