
Voor de wereld van morgen 
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Stoffenmanager® is meer dan een tool. Stoffen
manager® is een kennisplatform gericht op het terug
brengen van de blootstellingsrisico’s aan gevaarlijke 
stoffen op de werkvloer. We bieden een eenvoudige 
oplossing die organisaties helpt om aan de eisen vanuit 
wet en regelgeving te voldoen en invulling te geven 
aan goed werkgeverschap door een veilige werkplek te  
creëren. Door (wetenschappelijke)kennis, IT, wetgeving  
en het bedrijfsleven te verbinden, ontwikkelen we 
nieuwe en duurzame oplossingen. Niet alleen voor de 
problemen van vandaag, maar juist voor de wereld van 
morgen. Samen met u werken we aan een veilige en 
gezonde werkomgeving! 

Vanuit de wetgeving is er een registratieplicht voor 
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, maar het 
voeren van een stoffenbeleid hoeft geen ingewikkelde 
klus te zijn. Met Stoffenmanager® kunt u eenvoudig 
uw stoffenregister op orde brengen en actueel houden. 
Ook uw internationale vestigingen kunnen gebruikmaken  
van Stoffenmanager® en samen de data delen.  
Stoffenmanager® is namelijk beschikbaar in maar  
liefst 11 talen! 

Stoffenmanager® is erkend door de Nederlandse  
Arbeidsinspectie en voldoet aan het Vier Stappenplan 
van de Arbeidsinspectie. Onze tool is gevalideerd op 
basis van meer dan 6000 metingen en wordt (inter)

nationaal erkend door lokale overheden en de EU. 
Daarnaast is Stoffenmanager® opgenomen in de 
Europese REACH Guidances en borgt het aangesloten 
onafhankelijke adviesorgaan; International Scientific 
Advisory Board, dat de rekenregels gevalideerd zijn 
en blijven. Draag ook op een positieve wijze bij aan de 
gezondheid van werknemers en het milieu en voorkom 
onnodige kosten voor metingen en potentiële boetes. 
Start direct en maak vast een gratis account aan op 
www.stoffenmanager.com  
 

Voor ieder bedrijf  
een passende licentie  
 
Bent u er klaar voor om uw stoffenbeleid professioneel 
aan te pakken? We bieden verschillende licentievormen 
en aanvullende modules. Zo is er altijd een passende 
oplossing voor uw bedrijf dat u in staat stelt om de 
risico’s in kaart te brengen en adequate beheers
maatregelen te nemen. Wij bieden vier verschillende 
licentievormen aan voor het gebruik van de  
Stoffenmanager® tool; Stoffenmanager® Premium,  
Stoffenmanager® Risk+, Stoffenmanager® Product+ 
en de gratis instapmogelijkheid in Stoffenmanager® 
Basis. Daarnaast heeft u de flexibele keuze om  
specifieke modules toe te voegen aan uw licentie. 

Stoffenmanager®, meer dan een tool
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Stoffenmanager® kent vier licentievormen: Basis (gratis), Product+, Risk+  
en Premium. Met alle licentievormen kunt u: 

• Uw register gevaarlijke stoffen beheren  
• Uw register CMR-stoffen beheren  
• Risico’s voor inhalatie en huidblootstelling prioriteren 
• Risico’s voor inhalatie kwantitatief beoordelen en vergelijken  

met grenswaarden  
• De effecten van beheersmaatregelen doorrekenen en deze opnemen  

in een plan van aanpak 
• Uw werkplekinstructiekaarten (WIK) automatisch genereren  
• In meerdere talen werken 
• Uw technische vragen met betrekking tot het functioneren van de tool,  

stellen aan onze Helpdesk  
 

Hoe werkt het? 

Maak vast een gratis, basis account aan op www.stoffenmanager.com en  
start direct! Stoffenmanager® Basis is een gratis account, voor de beginnende  
gebruiker of voor bedrijven met een beperkte hoeveelheid producten. U kunt  
maximaal 35 producten invoeren en 35 beoordelingen uitvoeren. 

Heeft u meer dan 35 producten en wilt u uw stoffenbeleid naar een hoger niveau 
tillen? Dan zijn onze uitgebreidere licenties meer geschikt voor u. Deze licenties 
(Product+, Risk+ en Premium) beschikken over een Management Dashboard.  
Hiermee heeft u altijd, snel een actueel overzicht en kunt u terugkijken in  
de historie.  

In het schema Licentieoverzicht kunt u zien welke functionaliteiten behoren bij  
de verschillende licenties. Met een Stoffenmanager® Premium licentie kunt u  
onbeperkt producten invoeren en risicobeoordelingen uitvoeren en beschikt  
u tevens over aanvullende functionaliteiten. 

Wat kunt u met Stoffenmanager®? 
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Basic Product+ Risk+ Premium

gratis €598 p.j. €1.495 p.j. €2.990 p.j.

Beheer register gevaarlijke stoffen check check check check

Beheer register CMR stoffen check check check check

Risicobeoordeling: kwalitatief en kwantitatief check check check check

Beheersmaatregelen en Plan van Aanpak check check check check

Genereren Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) check check check check

Werken in meerdere talen check check check check

Aantal producten 2 35 100 100 onbeperkt

Aantal risicobeoordelingen 3 35 35 100 onbeperkt

Aantal gebruikers 1 1 1 1 5

Management dashboard check check check

Productinformatie importeren via XML check

Export naar Excel check

Eigen productvelden & maatregelen aanmaken check

Versiebeheer en archief check

Notificaties en logboek check

Verloopdata producten en beoordelingen check

REACH module check

ATEX module check

PGS-15 module €299 p.j. €299 p.j. €299 p.j.

XML export productgegevens €1.196 p.j. €1.196 p.j. €1.196 p.j.

Stoffenmanager® SHARE €1.196 p.j. €1.196 p.j. €1.196 p.j.

Escrow verzekering €310 p.j. €310 p.j. €310 p.j.

1. Voor Premium licentiehouders geldt een prijs van € 299,- per jaar per 1 extra gebruiker. Voor Product + en Risk+ licentiehouders  

geldt een prijs van €299,- per jaar per 1 extra gebruiker tot een maximaal van 2 gebruikers in totaal. 

2. Voor Product+ en Risk+ licentiehouders is er de mogelijkheid om voor een prijs van €299 eenmalig 50 producten bij te kopen  

tot een maxmium van 150 producen in totaal.

3. Voor Risk+ licentiehouders is er de mogelijkheid om voor een prijs van €299 eenmalig 50 risicobeoordelingen bij te kopen tot een  

maximum van 150 risicobeoordelingen in totaal.  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
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• Met meerdere gebruikers in het account werken: gebruikers 
hebben een persoonlijke toegang via hun emailadres en een 
eigen wachtwoord.  

• Gebruikers toevoegen: Heeft u niet voldoende aan  
de standaard 5 gebruikers binnen een Premium licentie?  
Dan heeft u de mogelijkheid om (onbeperkt) extra  
gebruikers bij te kopen.  

• Productinformatie importeren: het is mogelijk om  
product en componentdata via XML te importeren vanuit 
andere (commerciële) softwarepakketten of vanuit een  
eigen (SDS) productendatabase zoals bijv. een Excel file. 

• Exporteren naar Excel: alle tabellen kennen een export  
naar Excel. Dit is handig voor aanvullende overzichten of  
om een koppeling te maken met andere informatiesystemen. 

• Eigen productvelden en persoonlijke beschermingsmiddelen 
aanmaken: hierdoor is Stoffenmanager® nog verder op maat 
te maken. 

• Versies beheren en archiveren: van de componenten,  
producten en beoordelingen kunnen nieuwe versies worden 
aangemaakt of kunnen versies in het archief worden geplaatst. 
Er gaat dus geen informatie verloren en ook in de toekomst  
is duidelijk wanneer en hoe er op bepaalde werkplekken  
met bepaalde stoffen is gewerkt en wanneer veranderingen  
hebben plaatsgevonden. 

• Notificaties en logboek gebruiken: handig dat u altijd terug 
kunt vinden waar, wat en door wie gegevens zijn aangepast. 

• Notificaties plaatsen op verloopdata van producten en 
beoordelingen: updaten wordt hierdoor eenvoudig. Is  
de datum verstreken, dan krijgt u automatisch een melding. 
Uw bedrijf is dus altijd compliant. 

• REACH-module gebruiken: blootstelling aan individuele  
componenten kan snel worden berekend, waardoor  
aangesloten wordt bij de REACH Guidances 

• ATEX-module gebruiken: de omvangrijke ATEXrichtlijn is 
vertaald naar diverse beslisschema’s en actielijsten. 

Wat kunt u nog meer  
met Stoffenmanager® Premium:  
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Elk bedrijf is anders en dat vraagt soms om  
specialistische, aanvullende oplossingen. Gevoed door  
de praktijk, hebben we verschillende functionaliteiten  
ontwikkeld en geïmplementeerd om bedrijven zo 
efficiënt mogelijk te ondersteunen. De aanvullende 
modules zijn toe te voegen aan elke betaalde licentie. 

Stoffenmanager® SHARE.  
WIK’s en VIB’s voor iedereen beschikbaar stellen. 
Werkplekinstructiekaarten worden in bedrijven vaak 
met alle collega’s gedeeld via een intranet of worden 
geprint en opgehangen op de werkplek. Tijdsintensief, 
want elke aanpassing hoe klein ook, elke wijziging, 
nieuwe stof of VIB moet op deze manier bekend  
gemaakt worden. Stoffenmanager® SHARE is een 
slimmere en snellere manier om WIK’s en VIB’s  
beschikbaar te stellen aan alle betrokkenen in het 
bedrijf. De module is ook te gebruiken op een tablet  
en smartphone. Wel zo handig wanneer u niet  
achter een PC of laptop zit.  

Opslagmodule PGS-15:  
Toets met de Opslagmodule PGS-15 of de opslag 
van uw verpakte gevaarlijke stoffen wel voldoet aan 
de wetgevingseisen. Oftewel, slaat u uw verpakte 
gevaarlijke stoffen op volgens een aanvaardbaar 
beschermingsniveau voor mens en milieu? De PGS-15 
module helpt u hier inzicht in te krijgen.  

XML-service 
Met de XML-service kunt u efficiënt data uit  
Stoffenmanager® in- en exporteren.  U heeft de  
mogelijkheid om al uw producten en VIB’s in 1 keer uit  
Stoffenmanager® te exporteren. Via het XML-bestand  
deelt u deze informatie eenvoudig met andere accounts 
of andere systemen. Zo bent u verzekerd dat de data 
die u wilt delen, ook correct terecht komt bij de ontvanger. 
Producenten en leveranciers voegen bij de levering van 
hun producten standaard een veiligheidsinformatieblad 
(VIB) toe. Dit is wettelijk verplicht. In de praktijk is de 
verwerking van deze informatie erg arbeidsintensief 
en ontstaan er in de keten verschillende formats. 
Daarom stelt Stoffenmanager® de taxonomie van de 
XMLstandaard beschikbaar. Bent u benieuwd hoe 
u Stoffenmanager® XML verder nog kan toepassing 
binnen uw bedrijf? Meer informatie over XML kunt u 
vinden op www.stoffenmanager.com

ESCROW verzekering
Wilt u er graag zeker van zijn dat uw bedrijfscontinuïteit 
is gewaarborgd? Dan kunt u ervoor kiezen om een 
escrowverzekering af te sluiten. Een escrowverzekering 
is een regeling waar een onafhankelijke derde partij, 
tijdelijk iets in bewaring neemt en hier garant voor staat. 
Door deze verzekering af te sluiten wordt de broncode 
van uw data bij ESCROW in bewaring gegeven. Heeft 
u interesse in een escrowverzekering, neem contact op 
via info@stoffenmanager.com

Maatwerk. Aanvullende modules 



Stationsplein  
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