
 

  

 

Ben jij ook op je mooist als je slaapt?

  
 

 

   

                                                                                                                            

Word jij er ook zo...
.... loom van? Een tikkeltje lamlendig, wat passief en niet zo ondernemend
meer? Van al dat thuiswerken? Van digitale vergaderingen, terwijl in een andere
kamer je zoontje van vijf de tent afbreekt? Van de innige vriendschappen die
beginnen te ontstaan met de mensen van alle bezorgdiensten die dagelijks aan
de deur komen nu de meeste winkels zijn gesloten? Van het fanatiek beoefenen
van nationale sport nummer 1: wandelen?

Geef het maar toe: je kunt soms de neiging niet onderdrukken om even te
stoppen met het werk. Gewoon, even een middagtukje doen. Omdat er niemand
is die je vertelt dat dat niet kan. En omdat je er mooier van wordt. Zeggen ze. :-)

Gelling begrijpt je volkomen. Het lijkt soms net of de wereld vertraagd wordt
afgespeeld, vindt hij. Alsof je als een vis in een aquarium door het glas de wereld
aan het bekijken bent..

Maar toch:
...dit zal niet altijd zo zijn. Eens zullen we toch weer in redelijke mate zelf kunnen
bepalen waar we gaan en staan en met hoeveel man (en vrouw) we wel of geen
alcohol drinken.

En als dat tijdstip gekomen is vraag je je misschien af: waar is al die tijd toch
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Agenda 2021

 

4 maart 2021
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde

 

18 maart 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (regulier)

 

8 april 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)
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gebleven? Heb ik in de afgelopen Corona-tijd dan niets gedaan dat opmerkelijk
was, geen bijzondere momenten meegemaakt, geen noemenswaardige stappen
genomen in het leven?

Dat hoeft niet zo te zijn!
Gelling hoopt dat je deze periode later zal herinneren als: 'Dat was de periode
dat ik een veiligheidsopleiding heb gedaan. Het begin van een nieuw tijdperk.
Het begin van een goede carrière en veiliger werkomstandigheden voor de
mensen op mijn werk.' Dat zou toch fantastisch zijn?

Gelling nodigt je daarom uit om een statement te maken in deze tijd van tukjes
en tussendoortjes door een opleiding te gaan doen die je leven na deze periode
gaat veranderen.

Juist nu, door zelf een actieve stap te nemen om de sleur te doorbreken.Ga
bijvoorbeeld eens een opleiding Operationele Veiligheidskunde doen. Als je in de
bouw werkt is er zelfs een speciale versie voor jou.

Of, als je al wat verder bent, doe dan de opleiding Pre-HVK of HVK.

Pak het moment . 

Pak het nu! 

 

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
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16 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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