
Pagina 1 van 2

Speciale OVK-dagschotel

  
  

Opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK)
Op 10 april as. start er in Rotterdam een nieuwe editie van de opleiding voor
Operationeel Veiligheidskundige.  Dit is een opleiding van Gelling Veiligheid
voor iedereen die te maken heeft met arbeids- en procesveiligheid in
organisaties en die daar op een professionele manier mee wil omgaan.

Een OVK-er kan situaties rondom veiligheid beoordelen, vormt de vraagbaak
voor collega's en rapporteert en overlegt met het management.
De opleiding OVK-opleiding is verspreid over 5 lesdagen. De docenten van
de opleiding zijn ervaren veiligheidsspecialisten met een enorme kennis over
alle theoretische en praktische ins en outs van veiligheid in organisaties.
Gedurende de opleiding passen de deelnemers hun nieuw opgedane kennis
meteen toe binnen hun eigen bedrijf, ook door het schrijven van
bedrijfsopdrachten. De OVK opleiding is Hobeon-geaccrediteerd.

Nieuw op het OVK-menu: Speciale OVK-dagschotel
Aan de april-editie van de opleiding is er voor het eerst een speciaal dagdeel
toegevoegd waarin de ISO 45001 wordt behandeld. Er wordt in dit
dagdeel van alles verteld over de nieuwe uitgangspunten van de nieuwe
norm die de opvolger is van OHSAS 18001. Deze nieuwe norm  behandelt
hoe een goed G&VW (Gezond en Veilig Werken, voorheen Arbo)-
managementsysteem kan worden opgezet.

OVK-Dagschotel - De ingrediënten

Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken/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
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda

10 april 2018
Start opleiding OVK 
Rotterdam 

 

 

Social media

In het dagdeel over ISO 45001 beantwoorden we de vraag wat ISO 45001
precies is en hoe deze verschilt van haar voorgangers. We bespreken hoe je
deze norm op een succesvolle manier .implementeert en wat de rol kan zijn
die een Operationeel Veiligheidskundige hierbij speelt

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish
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Gelling hoopt...

Sipke Gelling
Gelling Veiligheid

Gelling Veiligheid is ook aanwezig op de beurs Safety and Health op 11
en 12 april 2018 / Ahoy, Rotterdam

Bekijk de website van Gelling Veiligheid
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid ontvangen?
Dat kan! Schrijf u hier in

www.gellingveiligheid.nl.

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

Zo bespreken we ondermeer:

het leiderschap, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheden van
de directie
welke organisatie-cultuur het G&VW-managementsysteem het meest
ondersteunt
communicatie
het meedoen en meedenken van de medewerkers
de fifinanciering zodat het G&VW-systeem in stand kan worden
gehouden
een doeltreffende manier voor het identifificeren van gevaren, het
beheersen van G&VW-risico's en het benutten van G&VW-kansen
monitoring en evaluatie van het G&VW-systeem, zodat het steeds
beter wordt
het opnemen van de eisen van het G&VW-managementsysteem in
de bedrijfprocessen van de organisatie
het stellen van doelen die zijn afgestemd op het G&VW-beleid en die
rekening houden met de gevaren, de G&VW-risico's en -kansen van
de organisatie
compliance 

Nieuwsgierig geworden naar de opleiding OVK van Gelling Veiligheid?
Lees er dan alles over op de website van Gelling Veiligheid en schrijf u in.

... dat u op 10 april ook aanschuift aan zijn tafel om de opleiding OVK te
volgen en dat u een vorkje meeprikt van zijn speciale OVK-dagschotel. Als u
zich aanmeldt, dan zet Sipke Gelling alvast een bord voor u klaar!
Hebt u nog vragen? Bel (0180-319298) of mail hem gerust!

Vragen? Mail ons of bel ons (0180-319298 of 06-51314903)

http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
mailto:sipke@gellingveiligheid.nl
https://www.safetyandhealthatwork.nl/
http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
mailto:info@gelling.nl
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