
 

  

 

WEER VAN START!

  
 

 

    
                                                                                                                    

Gelling is weer terug van weggeweest. 

Hij is een week gaan zeilen en was ook nog een paar weken in Frankrijk.
Dat beviel goed. 
Maar hij heeft nu ook wel weer erg veel zin om aan de slag te gaan.
Want er gaan weer mooie dingen gebeuren dit najaar...

Operationele Veiligheidskunde
Hoe vind je de afbeelding hierboven?
Het is een grapje, uiteraard.
Maar toch: er zit een kern van waarheid in.

Want wist je dat de opleiding Operationele Veiligheidskunde door Gelling zelf is
bedacht en vormgegeven? Hij is best een beetje trots op het feit dat de opleiding
nu gemeengoed is geworden in veiligheidsland.

 Gelling Veiligheid
Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids- en procesveiligheid
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Agenda 2021

15 september 2021
Risico's herkennen en toezicht

16 september 2021
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde (bouw)

23 september 2021
Start reguliere opleiding Operationele
Veiligheidskunde

23 september 2021
Start opleiding Middelbare
Veiligheidskunde

29 september 2021
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde
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mailto:info@gelling.nl
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Over de OVK gesproken: er is net een nieuwe, tweede
editie van het Leerboek Operationele Veiligheidskunde
van de persen gerold. Het boek is volledig herzien en er
is nu ook een hoofdstuk over straling, biologische
agentia en gevaarlijke stoffen aan toegevoegd. Gelling
vindt het een prachtig ingebonden exemplaar. Vanaf
vandaag kun je dit boek bij hem bestellen.

Ook de opleidingen voor Operationele en Middelbare
Veiligheidskunde gaan in september weer van start. Op
16 september begint de OVK-opleiding voor de bouw en
op 23 september starten zowel de reguliere OVK-
opleiding als de MVK-opleiding. Je kunt je voor deze opleidingen nog steeds
aanmelden.

Gelling geeft tegenwoordig ook steeds meer in-company trainingen. Zo begeleidt
hij samen met Vapro bij Eneco en bij een tabaksgigant een groot in-company
traject voor de OVK.  Hier is hij echt blij mee!

Wat verder nieuw is, is dat Gelling tegenwoordig zijn OVK-opleiding combineert
met de Engelse norm Nebosh. Dit biedt een hele interessante combi, zo zegt hij.
Als je hier meer van wilt weten, dan kun je mailen of bellen met Gelling himself.
Hij legt je dan graag uit hoe dit in elkaar zit! (0180 - 319298 /
secretariaat@gelling.nl).

Actualiteitendagen
Gelling heeft voor de tweede helft van het jaar ook weer zeven mooie
actualiteitendagen gepland. Er zittenr zelfs twee nieuwe toppers bij: Elektrische
Veiligheid en de Themadag machineveiligheid.Verder vind je een aantal
succesnummers zoals Bouw- en sloopveiligheid, Risico's herkennen en toezicht,
Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer, Gevaarlijke stoffen in een
Notendop, Incidentenonderzoek, kritisch denken en de menselijke factor, en
TRA/LMRA en V&G plan. Al met al een mooie lijst, vindt Gelling. Hij nodigt je van
harte uit om je voor één van deze dagen in te schrijven.

HVK,een pracht van een opleiding
Verder nog nieuws over de opleiding Hogere Veiligheidskunde van Gelling
Veiligheid. Een nieuwe editie start op 29 september 2021. Zijn HVK-opleiding
onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er veel aandacht is voor
menselijk gedrag en het feit dat zijn opleiding echt kleinschaliger is dan de rest
van de Nederlandse HVK-opleidingen. Hij wil met Gelling Veiligheid geen
leerfabriek zijn, maar opleidingen bieden waarbij cursisten ruim aandacht
krijgen, bijvoorbeeld door de tijd te nemen voor een dijk van een
scriptiebegeleiding. De opleiding past zeer in het huidige tijdperk over cultuur en
gedrag.
Gelling is daar erg trots op. Hij noemt zijn opleiding graag 'De sprankelendste
van heel Nederland'...

 
Tenslotte...
... wenst Gelling je een goede start toe na de vakantie. En als hij met één van
zijn opleidingen een steentje bij kan dragen aan een goede tweede helft van
2021 dan doet hij dat graag!

 

Met hartelijke groet, 

29 september 2021
Incidentenonderzoek, kritisch denken en
de menselijke factor

7 oktober 2021
Elektrische Veiligheid

13 oktober 2021
Risicobewustzijn en observatie op de
werkvloer

4 november 2021
Bouw- en sloopveiligheid

10 november 2021
Themadag machineveiligheid

18 november 2021
Gevaarlijke stoffen in een notendop

2 december 2021
TRA/LMRA en V&G plan

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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