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Actie!
Zo aan het begin van maart had Gelling ineens het gevoel van: 
Er moet weer eens iets nieuws gebeuren, iets moois neergezet, wat reuring in
de tent....
En u weet, als u Gelling een beetje kent, dat hij probeert om ook meteen aan de
slag te gaan. 
Hij ontwikkelde nieuwe bijscholingsdagen en zelfs een nieuwe Leergang. 
Hij vroeg de beste veiligheidsprofessionals als docenten en plande alle data. 
Zo had hij ineens een hele lijst van opleidingen, met bijscholingen op allerlei
gebied en wel tot het einde van het jaar 2020. .

Daarna vroeg hij zich af: 
Was dat nu niet een beetje te enthousiast? 
Zo'n lange lijst, is dit nog wel overzichtelijk en kunnen mensen daar nog wel wijs
uit?
Maar uiteindelijk vond hij:: 
'Nee.  Het is, net zoals met alles, maar precies hoe je het bekijkt.'

Hij besloot zijn aanbod voortaan  te bekijken als was het een feestelijk en heerlijk
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Agenda 2020

 

25 maart 2020
Bijscholing TRA / LMRA en V&G plan

 

maart 2020
Start (pre)HVK-oploiding

 

2 april 2020
Bijscholing Gevaarlijke stoffen in een
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buffet, Je neemt wat je het meeste aanspreekt, er is genoeg voor iedereen en
aan het eind heeft iedereen precies gehad wat nodig en prettig was.

En dat idee beviel hem.

Dus: wees welkom, bij het veiligheidsbuffet van Gelling! 
Pak een bord, neem wat je lekker vindt en schuif aan.
Er is genoeg om uit te kiezen en om van te genieten!

Bekijk op de website wat Gelling tot het eind van het jaar allemaal op stapel
heeft staan.

Download de folder (pdf) met alle leergangen en actualiteitendagen van Gelling
Veiligheid. 

 
In de spotlight
Er zijn 2 opleidingen die Gelling even extra in het zonnetje wil zetten: De
leergang Verandermanagement & Human Factors en de Bijscholingsdag over de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

LEERGANG VERANDERMANAGEMENT & HUMAN FACTORS

Deze praktische leergang start op 17 september as. en is bedoeld voor OVK-ers,
MVK-ers en HVK-ers, en verder voor iedereen die in het werk te maken heeft
met cultuur, gedrag, veranderling en adviesvaardigheden.

De leergang bestaat uit 5 dagen met de volgende inhoud:

Dag 1:
De veiligheidskundige als adviseur
Beleid en organisatie

Dag 2:
Auditing- en managementsystemen
Ontwikkelingsproces als adviseur

Dag 3:
Human factors, PSA, duurzame inzetbaarheid

Dag 4:
Begeleiden van veranderingsprocessen

Dag 5:
Het adviesproces
Casuïstiek

Aan het eind van de leergang weet u alles wat een goede (veiligheids)adviseur
moet weten op het gebied van cultuur, gedrag, verandering en
adviesvaardigheden. Een aanrader dus!

Lees meer over de Leergang Verandermanagement & Human Factors op de
website van Gelling Veiligheid.

 

BIJSCHOLING GEVAARLIJKE STOFFEN IN EEN NOTENDOP

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de

notendop

 

16 april 2020
Start opleiding OVK voor de bouw

 

22 april 2020
Wetgevingsactualiteitendag

 

29 april 2020
Bijscholing Risico's herkennen en
toezicht

 

7 mei 2020
Bijscholing Werken in besloten ruimten

 

13 mei 2020
Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige

 

14 mei 2020
Bijscholing ADM-Beleid (Alcohol, drugs
en medicijnen)

 

14  mei 2020
Start OVK-opleiding

 

20 mei 2020
Bijscholing ISO 45001

 

2 september 2020
Bijscholing Machineveiligheid en CE
markering

 

17 september 2020
Start opleiding OVK voor de bouw

 

17 september 2020
Start Leergang Verandermanagement &
Human Factors
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media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dit is niet zo
verwonderlijk, want nog altijd sterven er bijzonder veel mensen per jaar aan de
blootstelling van gevaarlijke stoffen tijdens het werk.

Op deze dag op 2 april as. gaat de unieke inhoud  over gevaarlijke stoffen. Aan
de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt en er wordt
afgesloten met een heuse speurders-case waarbij alle opgedane kennis meteen
kan worden toegepast....

Lees meer over de bijscholing Gevaarlijke stoffen in een notendop op de website
van Gelling Veiligheid.

 

Gelling hoopt....
...dat u af en toe zult aanschuiven aan zijn veiligheidsbuffet. Hij ziet ernaar uit
om u onder het genot van het buffet te mogen ontmoeten!.

 
 
Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling
Gelling Veiligheid
 

 

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

 

 

 

 

23 september 2020
Bijscholing Risicobewustzijn en
observatie op de werkvloer

 

7 oktober 2020
Bijscholing Risoco's herkennen en
toezicht

 

14 oktober 2020
Bijscholing Werken in besloten ruimten

 

4 november 2020
Bijscholing ISO 45001

 

11 november 2020
Bijscholing Richtlijn bouw- en
sloopveiligheid

 

18 november 2020
Bijscholing Onderzoeks- en
interviewtechnieken

 

25 november 2020
Bijscholing Ongevalsonderzoek

 

2 december 2020
Bijscholing Operationele arbeidshygiëne

 

16 december 2020
Bijscholing Incidentenonderzoek op de
menselijke factor

 

23 december 2020
Bijscholing TRA / LMRA en V&G plan

 

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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