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Stel uw Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) en Veilig-
heidsinformatiebladen (VIB’s) eenvoudig beschikbaar 
aan al uw collega’s in het bedrijf. WIK’s worden 
ingezet om werknemers voor te lichten over de 
risico’s van het werken met (gevaarlijke) stoffen. 
Vaak worden ze onder collega’s verspreid door ze 
op te hangen of door ze te delen via het Intranet. 
Maar met regelmaat komen er nieuwe producten  
bij, verandert de samenstelling van een product  
of de werksituatie. Dat betekent dat ook de WIK 
weer aangepast en verspreid dient te worden. 
Een kostbare bezigheid!  

Met de Stoffenmanager® SHARE module behoort 
dat tot het verleden. U deelt uw WIK’s, maar ook uw 
VIB’s, eenvoudig met alle betrokkenen in de organisatie. 
U heeft alleen een browser en toegang tot internet 
nodig. Verandert u iets in Stoffenmanager® waardoor 
er een wijziging in de WIK ontstaat, dan presenteert 
Stoffenmanager® SHARE direct de meest recente 
versie van uw WIK aan uw collega’s. Hierdoor  
werkt iedereen altijd met de nieuwe WIK’s en VIB’s. 
Wel zo veilig!  

Wat kunt u ermee? 
Als administrator bepaalt u of een WIK wordt gedeeld, 
met wie en voor welke locaties. Via de SHARE link 
kunnen de collega’s de WIK’s en/of VIB’s bekijken of 
uitprinten. U kunt de toegang tot de WIK ook extra 
beveiligen met een wachtwoord. Met de SHARE module 
is het ook mogelijk om tijdelijk een WIK beschikbaar 
te stellen, bijvoorbeeld wanneer er een onderhoud 
plaatsvindt. Ook kunt u VIB’s delen met klanten buiten uw 
bedrijf. Uw klant kan de gegevens vervolgens 
via een XML downloaden en direct in hun eigen 
Stoffenmanager® account uploaden. 

Wie kunnen er gebruik van maken? 
Iedereen met internet, een device en toegang tot de 
SHARE link (en het wachtwoord) kan de WIK’s en VIB’s 
bekijken. Stoffenmanager® SHARE is dus ook mobiel 
te gebruiken. Handig als uw collega’s een buiten-
dienstfunctie hebben of niet altijd op een vaste locatie 
aanwezig zijn. Leest uw collega de WIK liever in het 
Engels? Stel uw WIK’s beschikbaar in meerdere talen 
en collega’s kunnen hun gewenste leestaal kiezen.  
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Wat levert werken met Stoffenmanager® SHARE u op? 
Efficiëntie! Niet elke wijziging hoeft meer apart in de WIK of het 
VIB doorgevoerd te worden. Doordat de laatste update met één 
klik op de knop voor iedereen real time beschikbaar is, is het 
bovendien minder foutgevoelig. Uiteraard kunt u nog steeds de 
WIK’s uitprinten. Maar het belangrijkste is dat u en uw collega’s 
altijd over de meest up-to-date informatie beschikken. Dat geldt 
ook voor collega’s die op een andere locatie aan het werk zijn.  
De basis voor een goede voorlichting en het veilig kunnen  
werken met (gevaarlijke) stoffen! 

Beveiliging 
Om gebruik te maken van Stoffenmanager® SHARE genereert  
u in Stoffenmanager® een URL. Deze bestaat uit 64 willekeurige 
karakters en is dus niet zomaar na te maken. U kunt er bovendien 
voor kiezen om de URL nog verder te beveiligen met een extra 
wachtwoord.  
 
WIK-etiketten 
U kunt met de SHARE module WIK-etiketten maken. Deze 
etiketten zijn er in 4 verschillende formaten (XS, S, M en L). 
Handig als u bijvoorbeeld analyses uitvoert in een laboratorium 
of als u kleine hoeveelheden van een product gebruikt vanuit een 
bulkopslag. Alle WIK-etiketten bevatten essentiële informatie en 
een QR-code. Het scannen van deze code met uw mobiel brengt 
u direct bij de volledige WIK. 

Meer informatie 
De Stoffenmanager® SHARE module kost jaarlijks € 1.120, = 
(excl. BTW). De prijs is onafhankelijk van het aantal betrokkenen 
die er gebruik van maken. Bekijk hier alvast hoe de SHARE module 
werkt. Wilt u de Stoffenmanager® SHARE eens uitproberen? 
Dat kan! Wij komen graag met u in contact. Mail ons op: 
info@stoffenmanager.com
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