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Super, man!

Laatst…

.. was Gelling met dochter Julia naar de bioscoop. 
Julia mocht de film uitkiezen. 
Zij koos voor Spiderman.

“Dat is goed”, had Gelling gezegd. 
“Dan  gaan we daar naar toe.”

’s-Avonds…

… zaten ze er.
In het donker, Vader en dochter.
Onderuit gezakt in de stoelen, bak popcorn tussen hen in.

En Gelling dacht na over hoeveel films van Spiderman hij in zijn leven al had gezien. 
En van Superman. En van Batman. En van Iron Man….

Dat waren er heel wat.

Ze waren ook altijd spannend. De hoofdpersonen leken haast op oude bekenden die je
eens in de zoveel jaar weer eens zag.

En tja… Echt verrassend waren de films niet meer. Het ging eigenlijk nooit over nieuwe
dingen of zaken die je nog niet wist. Maar de wereld werd wel telkens gered en dat was
dan wel weer fijn.

Helden

En terwijl de reclame bezig was dacht Gelling: 

“Eigenlijk zijn de mensen die een veiligheidsopleiding doen ook een soort superhelden.
Ook zij maken, net als Superman, Batman, Spiderman en alle andere superhelden en -
heldinnen, de wereld elke dag weer een beetje veiliger.

Best mooi, vind ik!”

En toen...  was Gelling klaar met het denken van diepe gedachten.

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

6 september 2017
Start opleiding OVK
Rotterdam

13 september 2017
Start opleiding MVK
Woerden / Rotterdam

15 / 16 september 2017
Start OVK vrijdag / zaterdag
Noord-Scharwoude

21 september 2017
Start opleiding OVK
Woerden

26 september 2017
Start opleiding OVK
Zwolle

27 september 2017
Start opleiding HVK 
Rotterdam
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De film van Spiderman was begonnen.

Laten we….

… Gelling maar rustig laten genieten van de film. 

Binnenkort gaat hij op vakantie.
Even lekker in Frankrijk bijkomen en het hoofd leeg maken.

En...

...hoewel Gelling absoluut niet de pretentie heeft om een superheld te zijn, is hij dat op
zijn manier toch een beetje.  Door opleidingen te organiseren zoals het vervolg op de
OVK (Operationeel Veiligheidkundige)-opleiding, de  opleiding tot Middelbaar
Veiligheidskundige. De opleiding begint op 13 september en Gelling nodigt alle
Operationeel Veiligheidskundigen uit om hem te volgen.
Zodat er nog meer superhelden komen die de wereld nog veiliger kunnen maken. 

Onderaan deze nieuwsbrief leest u alle details.

Tot slot…

… wensen alle medewerkers van Gelling Veiligheid u een fijne en veilige vakantie.

Sipke Gelling hoopt u na de vakantie, ergens op een opleiding of een studiedag, in
eigen persoon te mogen verwelkomen en u de hand te kunnen schudden.

Tot dan!

Sipke Gelling

Gelling Veiligheid

Bekijk de website van Gelling Veiligheid

Lees meer over de opleiding MVK of bekijk de folder over de opleiding MVK

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

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

INFORMATIE OVER DE MVK-OPLEIDING

Alle operationeel veiligheidskundige kunnen na de zomervakantie starten met de
opleiding voor Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Na module 1 (OVK) kunnen
module 2 en 3 gevolgd worden om het MVK-diploma te behalen. Ook intervisie en
scriptie-begeleiding vormen een onderdeel van deze opleiding.

Locatie 
Woerden/Nieuwerkerk aan den IJssel

Lesdata

Module 2: 

13 september 2017, 11 oktober 2017, 8 november 2017, 6 december 2017 en 10
januari 2018. 
Intervisiemiddag op 31 januari 2018

Module 3:

14 februari 2018, 14 maart 2018, 11 april 2018, 9 mei 2018 en 6 juni 2018.
Intervisiemiddag op 13 juni 2018. 

28 september 2017:
OVK-nascholingsdag: De Taak-Risico-
Analyse (TRA)
Gelling Veiligheid, Rotterdam

2 november 2017:
OVK-
nascholingsmiddag: Aansprakelijkheid
en nieuwe arbo-wetgeving
Gelling Veiligheid, Rotterdam

 

 

Social media



19-07-17w29 13*38Sipke Gelling

Pagina 3 van 3http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display

Schriftelijk examen MVK op 27 juni 2018
MVK scriptieverdediging: juni of september 2018

Extra 

Gedurende de cursus hebben wij een praktijkmiddag RI en E georganiseerd.
Er wordt ook aandacht besteed aan de nieuw ingegane arbowetgeving, 

Kosten

€ 3600 exclusief btw, inclusief boeken / begeleiding / schriftelijk examen /intervisie van
twee middagen en scriptie-verdediging

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


