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Gelling Advies 

is ontstaan vanuit de vraag van onze cursisten en aangesloten 
bedrijven om bij tijd en wijle adviestrajecten te initiëren en uit te 

voeren/begeleiden.

Hier voldoen wij graag aan met ons team van 
persoonsgecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen,  

Arbeids hygiënisten en Arbeids- en Organisatiepsychologen.

De coördinatie vanuit onze uitgeverij ligt bij 
Sipke Gelling en Marlies Slings (marlies@gellingadvies.nl).

Opleidingen
Gelling Publishing & Training is de “founding father” van de opleiding OVK, 

operationele veiligheidskunde. Met onze ervaringen bij vele opdrachtgevers 
kunnen wij bijzondere inhoud bieden op het gebied van veiligheid & arbeids-

hygiëne en procesveiligheid. De trainers gebruiken hierbij onze leerboeken en 
kunnen opleidingen op maat samenstellen.

Kwaliteit en enthousiasme voorop!

Voor wie?
De opleidingen zijn bestemd voor veiligheidsprofessionals (OVK, MVK, HVK), 

HSE-executives en risico-professionals. Maar ook voor preventiemede-
werkers, bedrijfshulpverleners, hoofden BHV, brandweer en iedereen die te 

maken heeft met veiligheidsrisico’s op het werk.

Veiligheids- en 
Gezondheidscoördinatie  

woningcorporatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie handhaaft 
actief de wettelijke verplichtingen van orga-
nisaties ten aanzien van de V&G-coördinatie. 
In het bijzonder wordt hierbij gefocust op de 
woningcorporaties. Als de corporatie niet 
voldoet aan de wettelijke verplichtingen kan 
een eis tot naleving of zelfs een boete worden 
opgelegd. Om de corporatie te ondersteunen 
bij het voldoen aan de wettelijke verplichtin-
gen heeft Gelling Advies een Woco training 
& advies pakket samengesteld. Het pakket 
bestaat uit de volgende onderdelen:

Training V&G-coördinatie
Tijdens deze training voor projectleiders 
(twee maal een dagdeel) komen de be-
langrijkste wettelijke verplichtingen op het 
gebied van V&G-coördinatie aan de orde. 
Daarnaast bespreken we een aantal concrete 
V&G-plannen van de eigen corporatie.

Opstellen V&G documenten en  
procedures
Wij begeleiden bij het opstellen van de juiste 
en praktische V&G-documenten die nodig zijn 
om te voldoen aan de wettelijk eisen. Daarbij 
adviseren we over de interne procedures 
om de V&G-coördinatie verplichtingen te 
verankeren in de organisatie.

Coaching bij taken V&G-coördinator 
ontwerpfase
Bij complexe projecten zoals nieuwbouw of 
renovatie, coachen we de projectleiders bij 
het invullen van hun taken als V&G-coördina-
tor ontwerpfase. Ook denken we inhoudelijk 
mee over de V&G-aspecten zoals dakvei-
ligheid, gevelreiniging, glasbewassing en 
onderhoud.

Onafhankelijk 
onderzoek

Bij ongevallen of complexe processen 
is het soms nodig om onafhankelijke 
expertise in te huren. Gelling Advies kan dit 
voor u verzorgen. Onze dienstverlening op 
dit gebied:

Ongevallenonderzoek
Na een (ernstig of dodelijk) ongeval is het 
vaak gewenst om uitgebreid onderzoek te 
doen naar de oorzaken om te komen tot 
goede maatregelen ter voorkoming van 
herhaling.
Daarbij is het praktisch om onafhankelijke 
expertise van buitenaf in te huren. Met 
ruime ervaring uit eerder uitgevoerde 
onderzoeken kunnen wij ondersteunen bij 
het eigen onderzoek door uw organisatie 
of u kunt het gehele onderzoek door onze 
experts laten uitvoeren.

Arbeidshygiënisch onderzoek
Voor specifieke gezondheidsaspecten 
kunnen we arbeidshygiënische 
onderzoeken uitvoeren op de volgende 
gebieden:

• Stofmetingen

• Geluidsmetingen

• Gevaarlijke stoffen (o.a. PGS-15 en 37)

• Opstellen EVD

• Blootstelling aan trillingen

Veiligheidskundig onderzoek
Op het gebied van veiligheid kunnen 
we onderzoek verrichten naar diverse 
aspecten:

• Werkplekonderzoek

• Gevelreiniging en glasbewassing

• Dakveiligheid (PV, groen, waterretentie)

• Machineveiligheid

Risico Inventarisatie  
en -Evaluatie  

en Plan van Aanpak

Elk bedrijf heeft een arbo-wettelijke 
verplichting om een   risico-inventarisatie 
en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daaraan 
moet een SMART Plan van Aanpak (PvA) 
worden gekoppeld. Gelling Advies biedt u 
op de volgende manieren ondersteuning:

Ondersteuning preventiemedewerker
Wij kunnen de preventiemedewerker 
ondersteunen bij het opstellen van de 
RI&E en de samenstelling van het PvA. 
Daarbij kunnen wij onze kerndeskundigen 
inzetten op het gebied van arbeidshygiëne, 
veiligheid en arbeid & organisatiekunde.

Toetsing van de RI&E
Nadat de RI&E en het PvA zijn opgesteld 
kunnen deze door onze gecertificeerde 
kerndeskundigen worden getoetst. Zij 
kunnen voor u een systeemtoetsing en/
of een scope toetsing (in geval van een 
verdiepende RI&E) uitvoeren.

Opstellen en toetsen RI&E en PvA
We kunnen voor u de gehele RI&E met 
verdiepende RI&E’s uitvoeren en het 
(concept) PvA opstellen. Tevens zorgen 
we voor de toetsing van het geheel. 
Ook kunnen we ondersteunen bij de 
implementatie van de maatregelen die uit 
het PvA naar voren zijn gekomen.


