Kerstwensen en de perfecte gereedschapskist

Met dit winterweer heeft Gelling echt zin in kerst. Hij telt de dagen af, heeft de
kerstboom al weken opgetuigd in de kamer staan en ook heeft hij zijn kersttrui
versgewassen en -gestreken klaarliggen.
Volgens Gellings dochter Hannah ziet hij er met Kerst ongeveer zo uit als op het
plaatje hieronder. Maar Gelling zelf vindt dat reuze meevallen. Hij is in ieder
geval van plan om met zijn gezin van de komende dagen te gaan genieten!
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Gelling en uitgeverij wensen jou hele fijne feestdagen en een heerlijk en ook
heel veiliig 2022. Maar voordat hij zich onderdompelt in de kerstsferen heeft hij
nog twee laatste nieuwtjes voor je.
Hier komen ze:

Nieuwe leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid
Gelling zegt: 'breaking news! Na twee jaar komt er weer een nieuwe Leergang
wetgeving en aansprakelijkheid aan! Deze editie 2022 start op 17 mei 2022 in
Rotterdam. Grote namen zoals mr Jan Harmen Kwantes, mr Jan Kees den Haan
en ing. Leroy Dekker hebben hun medewerking toegezegd.'

Agenda 2022
19 januari 2022
Start opleiding Middelbare
Veiligheidskunde (vervolgmodules)
20 januari 2022
Start reguliere opleiding Operationele
Veiligheidskunde

De nieuwe leergang krijgt een hele nieuwe opzet en is volgens Gelling een must
voor arboprofessionals / veiligheidskundigen / risicoprofessionals die hun actuele
en juridische kennis willen aanscherpen.

25 januari 2022
Start opleiding Operationele
Veiligheidskunde voor de bouw

Nu is Gelling nog hard aan het schaven en spijkeren aan deze nagelnieuwe
editie en hij vertelt je er in een volgende nieuwsbrief graag meer over.

9 februari 2022
Actualiteitendag bouw- en

Dat schaven en spijkeren is wel een mooi bruggetje naar het volgende
onderwerp....

De perfecte gereedschapskist
In de vorige nieuwsbrief heeft Gelling vol
trots het nieuwe boek Doeners Aan Zet
aangekondigd. Deze beauty verschijnt
vandaag en wordt eerst geleverd aan
iedereen die het boek had voorbesteld.
Gelling vertelt: 'Je kunt dit boek goed
vergelijken met een gereedschapskist voor
doeners. Het brengt je verder als je als
ervaren doener dingen moet doen waar je
nog niet zo ervaren in bent zoals onderzoek
doen, rapportages maken, communiceren en leiding geven. Ik vind het echt een
parel van een gereedschapskist voor doeners!'
Als je het boek nu bestelt heb je het aan het begin van de volgende maand in je
brievenbus liggen.
Omdat Gelling zo blij is met het boek geeft hij je, als je in december bestelt, een
kerstcadeau in de vorm van 20% korting.
En zeg nou zelf: Zo'n mooie aanbieding van een krullebol in een kersttrui, daar
zeg je toch geen nee tegen?

Tenslotte...
... wenst Gelling je fijne feestdagen toe. Hij hoopt je aan het fonkelnieuwe begin
van volgend jaar weer op één van zijn opleidingen te mogen ontmoeten!

sloopveiligheid
22 maart 2022
Actualiteitendag TRA/LMRA en V&G
plan
6 april 2022
Actualiteitendag risicobewustzijn en
observatie op de werkvloer
20 april 2022
Actualiteitendag Gevaarlijke stoffen in
een notedop
28 april 2022
Start reguliere opleiding Operationele
Veiligheidskunde
11 mei 2022
Wetgevingsactualiteitendag
17 mei 2022
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
25 mei 2022
Actualiteitendag risico's herkennen en
toezicht
9 september 2022
Start opleiding Hogere Veiligheidskunde
(HVK)
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Met hartelijke groet,
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