
Veiligheidsvrienden

  

Op 17 mei a.s. organiseert Gelling Veiligheid een actualiteitendag over ISO
45001. 
De reden waarom  u die dag zou moeten bezoeken?
Nou, daar kan Gelling er zo wel 10  van bedenken.....!

10 redenen waarom u naar de actualiteitendag zou kunnen gaan

1. U wilt alles leren over de nieuwe structuur van de ISO 45001 en u wilt
weten wat er met de komst van de nieuwe norm  ISO 45001 kan
gaan veranderen voor u en uw organisatie

2. U wilt uw kennis vergroten of bevestigd hebben dat wat u doet goed
is 

3. U wilt alles leren over het certificeringstraject
4. U wilt leren over hoe u een zorgsysteem in elkaar kunt zetten aan de

hand van de nieuwe ISO-norm
5. U wilt les hebben van veiligheidsspecialist en praktijkman Wilfred T.

Janssen HVK, die ook lid is van de normcommissie ISO 45001 en die
dus ook echt van ALLE ins en outs van ISO 45001 op de hoogte is 

6. U wilt  samen met andere veiligheidsspecialisten leren, waarmee u
kunt overleggen én waarmee u uw netwerk kunt vergroten.

7. U wilt  NIET in de file staan. De  actualiteitendag start ruim voor alle
files om 14.30 en  eindigt om  20.00 uur, als alle files zijn opgelost.
(nou ja, behalve door zeer onvoorziene omstandigheden …. :-))

8. En ja, dat klopt: er is een diner inbegrepen!
9. U wilt  het Leerboek Veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO
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45001 (auteur Jan Dillen)er gratis bij krijgen, zodat u alles thuis  nog
eens rustig kunt nalezen

10. Deze dag is 1 SKO-punt waard en telt voor OVK-ers /MVK-ers/SVK-
ers dus officieel als nascholingsdag/bijscholingsdag voor Hobéon

Even goede vrienden
Als het aan Gelling ligt zijn de bovengenoemde redenen om de
actualiteitendag te bezoeken zeer overtuigend.
Toch kunt u een hele goede reden hebben waarom u niet bij deze
actualiteitendag aanwezig kunt zijn.
En ook als u niet komt, dan heeft Gelling daar vrede mee.
Want of u nu komt op 17 mei of niet,  iedereen die  dagelijks met hart en ziel
ervoor zorgt dat er in Nederland (en omstreken) veilig gewerkt kan worden,
beschouwt uitgever Sipke Gelling als een soort vriend. 
Een "veiligheidsvriend".
Hij neemt dus sowieso zijn denkbeeldige petje (of veiligheidshelm, zo u wilt)
voor u af!

.
Gelling hoopt...
... dat hij op 17 mei of bij een andere gelegendheid als "veiligheidsvriend" de
hand kan schudden.
Daar kijkt hij naar uit!
Hebt u nog vragen? Bel (0180-319298) of mail hem gerust!

Sipke Gelling
Gelling Veiligheid

Lees het leaflet over de actualiteitendag over ISO 45001

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

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

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
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