
Pagina 1 van 3

 

  

 

Stuntman

  
 

 
    

        
   

Korting
Zo aan het eind van het jaar begint het weer: Er wordt flink gestunt met de
prijzen. Of het nu black friday, cyber monday of de uitverkoop met kerst is:
Overal zie je acties met mooie kortingen en verleidelijke aanbiedingen.

Toch doet Gelling daar niet aan mee.

Niet dat hij u niet wil helpen, wnat zo steekt hij niet in elkaar. Hij gunt u uiteraard
graag een financiële meevaller.

De reden dat hij zijn spullen niet in de uitverkoop doet is dat je bij hem altijd al
waar voor je geld krijgt. 
Hij organiseert prachtige opleidingen voor een fidele prijs.

 

En bovendien...
... vindt hij dat veiligheid niet iets is om mee te stunten. Iedereen heeft het recht
om in veiligheid te leven en te werken.

 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 2018 - 2019

22 november 2018
Ovk bijscholingsdag Werken in Besloten
Ruimten

 

24 januari 2019
Start opleiding Operationeel
Veiligheidskundige

 

28 januari 2019
Safety Training voor Uitvoerenden

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/werken-in-besloten-ruimten/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/nieuwe-opleidingen-20182019/safety-training-voor-uitvoerenden/
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Bewustzijn en systemen
Het scheppen van veiligheid heeft te maken met twee zaken.

1. Ten eerste creëer je veiligheid een manier om bewust naar de wereld te
kijken, door een figuurlijke veiligheidsbril.

2. Ten tweede wordt veiligheid gecreëerd door het implementeren van
systemen waardoor veiligheid vanzelfsprekend wordt. 
Door de veiligheid in een bedrijf goed te regelen, door plannen te maken
zodat het goed blijft gaan, scenario's te maken over wat je moet doen als
er toch iets mis gaat en door stuctureel professionele analyses te maken
en de veiligheid te blijven monitoren.

Gelling draagt daar zijn steentje aan bij door opleidingen aan te bieden die
precies ingaan op deze twee aspecten: bewustzijn en systemen.

 

Stunt van Gelling
Toch heeft Geling op zijn manier aan het einde van dit jaar ook groots uitgepakt
met zijn opleidingen.

Hij biedt namelijk dit keer meer opleidingen aan dan hij ooit heeft gedaan!
Een prachtige lijst, zo vindt hij zelf.

Je kunt ze allemaal vinden op zijn website.

Ook heeft hij een nieuwe website in het leven geroepen waar OVK-ers
opleidingen kunnen vinden voor hun herregistratie: www.ovk.help.nl.

Eigenlijk is hij dus, voor zijn doen, aan het eind van het jaar ook flink aan het
stunten
Maar dan op zijn eigen manier, op zijn 'Gellings'.

 
 

Gelling nodigt je uit..
... om de lijst eens goed te bekijken. En een mooie opleiding uit te kiezen

Hij kijkt ernaar uit om je op één van zijn opleidingen te ontmoeten je de hand te
kunnen schudden.

 

 
met hartelijke groet,
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

 

29 januari 2019
Opleiding Veiligheid en Leiderschap

 

30 januari 2019
Operationele Arbeidshygiëne

 

Bekijk de agenda van Gelling
Veiligheid voor opleidingen later in
2019.

 

Social media

http://gellingveiligheid.nl/agenda/
http://www.ovk.help/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
http://gellingveiligheid.nl/nieuwe-opleidingen-20182019/veiligheid-en-leiderschap/
http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/operationele-arbeidshygiene/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish
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BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid
SCHRIJF U IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
 

 

 

 

 
 

 

http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/%25%25unsubscribelink%25%25

