Stoffenmanager® Support

Wij staan voor u klaar
Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke

Ons kernteam van experts kunnen u bij alle

stoffen? Dan weet u dat er vanuit de wetgeving een

implementatiestappen en bij al uw arbeidshygiënische

registratieplicht is. Met Stoffenmanager® kunt u

vraagstukken ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld

eenvoudig uw stoffenregister op orde brengen en

in de vorm van een eenmalig project zijn of door

risicobeoordelingen uitvoeren. Het voeren van een

gedurende een langere periode een vaste inzet van onze

stoffenbeleid hoeft geen ingewikkelde klus te zijn,

deskundige per maand aan te vragen. U kunt natuurlijk

maar toch kunnen sommige stappen en situaties

ook gebruik maken van onze standaard diensten. De

vragen oproepen en om ondersteuning vragen;

adviseurs van Stoffenmanager® zijn (geregistreerde)

bijvoorbeeld wanneer er geen grenswaardes zijn voor

toxicologen, arbeidshygiënisten en/of veiligheids-

uw componenten of wanneer er specifieke metingen

kundigen en hebben jarenlange ervaring in het vakgebied,

verricht moeten worden. Samen zorgen we ervoor

in Stoffenmanager® en het begeleiden van bedrijven.

dat u compliant bent en staan we naast u wanneer
Hoe werken wij?

de Arbeidsinspectie langs komt.

Wij werken op basis van een intakegesprek en
Stoffenmanager® Implementatiestappen

vrijblijvende offerte. Wilt u verkennen wat voor u

Onze filosofie is gebaseerd op de Stoffenmanager®

de beste stap is of wilt u gebruik maken van onze

implementatiestappen. Deze komen overeen met het

advisering? Neem contact met ons op. U kunt ons

4-stappen plan ‘Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen’ van

bereiken op info@stoffenmanager.com of bel

de Nederlandse Arbeidsinspectie. In Stoffenmanager®

0031 (0)20 792 0013. Kijk voor meer informatie

doorloopt u het continue proces van het stoffenbeleid.

op www.stoffenmanager.com.
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Standaard support
Stoffenmanager® Spreekuur
Komt u er niet uit met een risicobeoordeling, het invoeren van producten of andere
handelingen in Stoffenmanager®? Voor alle zaken die buiten de gratis service
van de helpdesk vallen bieden wij het Stoffenmanager® spreekuur aan! Tijdens
dit spreekuur kunt u één van onze experts het hemd van het lijf vragen. Een
Stoffenmanager® spreekuur is niet alleen waardevol voor bedrijven die net zijn
gestart, maar zeker ook voor ervaren gebruikers op het moment dat het stoffenbeleid
complexer wordt. Wij geven u advies op maat zodat u snel weer verder kunt.
U kunt zelf de invulling en lengte van het spreekuur bepalen. Heeft u behoefte
aan advies, gebaseerd op uw specifieke bedrijfssituatie? Vraag uw persoonlijke
Stoffenmanager® spreekuur aan.
Quick scan gevaarlijke stoffen
Krijg grip op de daadwerkelijke staat van uw stoffenbeleid met de Stoffenmanager®
Quick scan. Tijdens een Quick scan analyseren we de stoffenadministratie van uw
bedrijf volgens de implementatiestappen van Stoffenmanager®. U krijgt inzicht in uw
stoffenbeleid en u ontvangt een plan van aanpak met aandachtspunten. Een Quick
scan kunnen we uitvoeren als u aan de start staat van uw stoffenbeleid, maar ook als
u al bezig bent en wilt weten of er ‘gaten’ zitten in uw huidige aanpak. Benieuwd hoe
uw organisatie ervoor staat? Vraag vandaag nog een Quick scan aan.
Implementeren in het bedrijf
Een ervaren adviseur richt gedurende een halve dag samen met u het Stoffenmanager®
account in volgens de behoeften van uw organisatie. Hierbij ligt de focus op
het aanmaken van de juiste locatiestructuur, bedrijfseigen velden, persoonlijke
beschermingsmiddelen en het toekennen van rechten en rollen aan gebruikers.
Zo raakt u bekend met alle managementopties en weet u zeker dat alles goed
is ingesteld.
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Datasupport
Data-entry; invoeren productdata vanuit
Veiligheidsinformatieblad
Het invoeren van informatie uit veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) is een tijdrovende bezigheid en vereist de
nodige kennis. Wilt u uw data invoer en beheer secuur
laten verzorgen? Dat kan! U levert de VIB’s aan en wij
voeren alle benodigde data voor u in (fysisch-chemisch,
ATEX, PGS-15, werkplekinstructiekaart gegevens)
en koppelen de producten aan uw locaties. Vervolgens
maken wij componenten voor u aan en vullen
ontbrekende informatie zoals dampspanning of
(publieke) grenswaarden aan. Zo heeft u een volledig
register gevaarlijke producten en een specifiek register van al uw carcinogene, mutagene en reprotoxische
(CMR) producten.
Actualisatie producten- en componentenregister
Wilt u dat uw componenten altijd up to date zijn, zodat
u er geen omkijken meer naar heeft? Wij nemen dat
graag voor u uit handen en controleren jaarlijks of
de grenswaarden van uw componenten nog actueel
zijn. Ook kunnen wij uw producten onderhouden.
Wij actualiseren uw productendatabase volgens het
3-jarige cyclus. Het is belangrijk om te weten dat u altijd
eigenaar blijft van uw data en niet Stoffenmanager®. Dit
betekent dat de data makkelijk te ex- en importeren zijn.
Wat zijn de mogelijkheden?
•

1x per 3 maanden levert u nieuwe producten aan die
door ons worden ingevoerd in Stoffenmanager®.

•

1x per 3 maanden levert u een nieuw VIB aan voor
uw producten die ouder zijn dan 3 jaar. Wij zorgen
dat uw oude producten worden geactualiseerd.

•

1x per half jaar wordt de CMR-lijst van het
Ministerie van SZW geactualiseerd. Wij controleren
of de aanpassingen in deze lijst consequenties voor
uw gebruikte componenten of producten hebben.

•

1x per jaar actualiseren we alle grenswaarden van
uw componenten.
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Consultancy
Onze experts begeleiden bedrijven bij complexe arbeids

Metingen gevaarlijke stoffen

hygiënische en toxicologische vraagstukken, voeren

Wanneer uit de risicobeoordeling met Stoffenmanager®

metingen naar gevaarlijke stoffen uit en ondersteunen

blijkt dat de situatie niet voldoende beheerst is, dan is

bij het vinden van de juiste grenswaarden.

één van de vervolgstappen het uitvoeren van metingen.
Denk hierbij aan blootstellingsmetingen voor ver-

Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen

schillende typen gevaarlijke stoffen zoals: vloeistoffen,

De kern van Stoffenmanager® is het uitvoeren van de

poeders en oplosmiddelen. Metingen kunnen ook nodig

(kwantitatieve) beoordeling gevaarlijke stoffen. Wilt u

zijn voor stoffen die niet met Stoffenmanager® kunnen

deze beoordeling liever laten uitvoeren? Dan beginnen

worden beoordeeld, zoals bijv. lasrook, dieselmotor-

we met het samen in kaart brengen van de werkplek

emissie, verbrandingsprocessen en nanodeeltjes. Wij

scenario’s en de dataverwerking in Stoffenmanager®.

stellen een geschikte meetstrategie op, voeren de

We analyseren of de werksituatie voldoende beheerst

metingen uit en toetsen deze aan de huidige norm.

is of dat aanvullend beheersmaatregelen of andere

U ontvangt een rapport met bevindingen en aan-

vervolgstappen nodig zijn. Vervolgens stellen we een

bevelingen voor uw bedrijf.

strategie op om de blootstellingbeoordelingen uit te
voeren, zodat deze heel gericht en effectief opgepakt

Biologische monitoring

kan worden.

Biologische monitoring wordt ingezet om de totale
lichaamsblootstelling aan stoffen te beoordelen of

STOP-strategie toepassen

bijvoorbeeld om het effect van persoonlijke

Het toepassen van de STOP-strategie, ook wel de

beschermingsmiddelen aan te tonen. Hiermee kan

arbeidshygiënische strategie genoemd, is een belangrijke

worden bepaald of medewerkers voldoende beschermd

stap in de beheersing van de risico’s. Op basis van de

hun werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan

uitkomsten uit Stoffenmanager® of de meetresultaten

oplosmiddelen, isocyanaten of metalen. Wij adviseren

adviseren wij u bij het nemen van de juiste maatregelen.

u over de mogelijkheden om biologische monitoring in

Ook kunnen we u ondersteunen in het opstellen van een

te zetten binnen uw organisatie.

Plan van Aanpak en de toetsing hiervan.
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Borgen van beleid
Borging: haal meer effect uit uw voorlichtingsactiviteiten
Misschien doet u al veel aan het voorlichten van uw collega’s, maar heeft u het gevoel
dat u hier onvoldoende mee bereikt. Onze adviseurs zijn getraind in het op een
effectieve wijze voorlichting geven aan bedrijven en werknemers. Onze aanpak start
bij het analyseren van de huidige vorm van voorlichting, denken mee om verbeteringen
door te voeren of stellen voor om een volledig nieuwe aanpak op te stellen. We laten
u zien hoe u door andere werkvormen in te zetten beter aan kunt sluiten op uw doelgroep, wat effectieve strategieën zijn in aanpak en frequentie en hoe u dit ook kunt
meten. U ontvangt een praktische toolkit waarmee u direct aan de slag kunt.
Stoffenmanager® training 4 is een goede basis om effectief voorlichting te leren
geven. U kunt zich eenvoudig inschrijven via: www.stoffenmanager.com
CMR-beleid
Werkt u al met Stoffenmanager®? Dan voldoet u aan de wet- en regelgeving. Ook
voor uw CMR-stoffen! Vanuit de wet- en regelgeving zijn er aanvullende eisen ten
aanzien van CMR-stoffen, waaronder de registratieverplichting. Wenst u begeleiding bij het opstellen van uw CMR-beleid? Wij zorgen er samen met u voor dat we
werken naar een vervangingsbeleid en dat het beleid ook geborgd wordt.
Trainingen
We hebben jarenlange ervaring in het geven van trainingen. In de training Werken
met Stoffenmanager® leert u in verschillende modules hoe u Stoffenmanager® kunt
toepassen, van het invoeren van producten tot het uitvoeren van de risicobeoordeling
en de interpretatie ervan. Daarnaast bieden we verdiepende trainingen aan, zoals
het afleiden van grenswaarden, REACH, huidblootstelling en beheersmaatregelen.
Al onze trainingen verzorgen we ook als in-company training. Vanuit uw kennisbehoefte en het niveau van de cursisten maken we een programma op maat waarbij
bedrijfsspecifieke casuïstiek meegenomen kan worden. Kijk voor meer informatie op
www.stoffenmanager.com.
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Stationsplein
Noord-Oost 202, building 144,
1117 CJ Schiphol-Oost
The Netherlands

Follow us on LinkedIn

T: +31 20 79 20 013
E: info@stoffenmanager.com
W: www.stoffenmanager.com
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