
Uitwisselen succes- en faalverhalen 

 

Citaat bedrijf 
 
“Er zijn zoveel verschillende meningen over het programma zelf. De 

een is helemaal lyrisch over het programma. De ander zegt dat je 
het onderdeel risicoprioritering prima kunt gebruiken, maar dat de 
blootstellingsberekening nergens op slaat. Dus dat maakt het voor 
mij heel moeilijk om te zeggen moet ik nu verder gaan met het 
programma of niet. “ 



Elkaar leren kennen………….. 

1) Wie gebruikt Stoffenmanager? 
 

2) Zo ja 
a. Als externe consultant 
b. Intern bij bedrijf/instelling 
 

3) Wat is dan je rol?  
a. Handjes leveren? 
b. Coachend?  
c. Beiden? 
d. Anders?  

 
 

 



Promise 

Stoffenmanager gives users a 
tool to define the risks, create 
a safe workplace, increase 
critical awareness and to 
operate with partners with the 
product chain 

self simple 

smart safe 



Waar had je het meest aan?  Herkenbaar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord van 40 
bedrijven 

1e  2e  3e  4e  5e  

      

 De trainings- en 
ervaringsdagen 

38% 24% 23% 5% 0% 

      

 De mogelijkheid om vragen te 
stellen op de project-website 

2% 0% 8,5% 14% 60% 

      

 De informatie op de 
projectwebsite 
(menu “Kennisoverdracht”) 

5% 20% 26% 71% 20% 

      

 Persoonlijk vragen stellen aan 
de coach (E-mail/ telefoon) 

17% 16% 37% 10% 20% 

      

 Bedrijfsbezoek door coach 38% 40% 5,5% 0% 0% 
 



[Succesfactoren]    Herkenbaar?  

 Gemotiveerde ‘trekker’ (arbocoördinator etc.) 

 Externe prikkel: bezoek I-SZW; Audit grote klant; 
 → Steun/ vertrouwen management: “Doen wat nodig is”; 

  Steun Inspectie SZW voor Stoffenmanager; 

 Stoffenmanager biedt structuur. 
 

En ook: 
 Basiskennis bij gebruiker (chemie) 
 Steun project Implementatiewerkplaats 
 Actieve branche/ veel kennisuitwisseling 
 Database stofgegevens/ Premium pakket 

 
 

 

 

 



[Faalfactoren]     Herkenbaar?  

 Tijdsinvestering: hoeveelheid in te voeren gegevens 

 ‘Vindbaarheid’ gegevens (dampspanning, grenswaarden) 
 ↔ Lage kwaliteit MSDS’en 

 Te weinig ‘sturing’ in Stoffenmanager (‘next step’?) 

 Bewustzijn/ medewerking werkvloer & Inkoop 
 
en: 
 Afhankelijkheid van één ‘gemotiveerde trekker’ 
 Crisis – tijdelijk minder draagvlak 
 Begrip van ‘blootstelling’: b.v. taak- vs. gemiddelde. 

 
 

 

 

 



Citaat bedrijf 

 
 
“Ik vind het vooral lastig van wat moet ik nu. Dus als ik alles ingevuld 

hebt en berekeningen gedaan heb en blijkt dat een waarde boven 
de grenswaarde uitkomt. Wat moet ik er dan mee doen. “ 

 
 

Herkenbaar? 
 
Wat nu? 



Citaat bedrijf 

Vraag: 
kunt u aangeven wat de reden is dat u nog nooit in de 

Stoffenmanager bent ingelogd? (meerdere keuzes mogelijk). 
 

“Wij zijn hier momenteel nog niet aan toe gekomen. We beginnen 
begin 2014 met het doen van metingen en daarna het invoeren van 
Stoffenmanager. Er lagen nu andere prioriteiten.” 
 

Herkenbaar? 
 

Wat nu? 



Citaat bedrijf 

“Het project heeft niet helemaal geholpen bij het helder krijgen van 
Stoffenmanager. Het invullen gaat inmiddels wel goed. Maar ik heb 
de kennis niet om een goede beoordeling te kunnen maken van de 
werksituatie.  
Praktisch aan de gang gaan met modellen. 
Meer bundeling van dezelfde werkzaamheden in de branche. “ 

 
 

Herkenbaar? 
 

Wat nu? 



Tenslotte - citaat bedrijf 

“Er zou een handboek moeten zijn voor mensen die niet genoeg 
arbeidshygiënische kennis hebben. Een soort Stoffenmanager voor 
dummies.  

 
 
 
 

  Science AND Art - implementation 


