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SITUATIESCHETS
Binnen Doesburg Components werd de gevareninformatie m.b.t. 
gevaarlijke stoffen volledig analoog geregeld. Wegens tijdgebrek is 
hier, voor PIKA, nooit eerder de volledige aandacht aan geschonken. 
De nadelen van deze analoge werkwijze bleken al snel te overheersen 
en daarbij was het niet meer verantwoord meer om op deze manier te 
blijven werken. Dit goldt voor de organisatie als geheel, maar zeker 
voor het personeel dat dagelijks in aanraking komt met gevaarlijke 
stoffen. Door PIKA te implementeren binnen de organisatie is de ben-
odigde informatie altijd makkelijk te vinden, up-to-date te brengen 
met een druk op de knop en gedigitaliseerd. 

DE UITDAGINGEN
Na een uitgevoerde audit werd 
het duidelijk: de registratie m.b.t. 
productinformatie moest beter 
geregeld worden. Eerst is er in 
kaart gebracht welke documenten 
er al (up-to-date) waren en welke 
stukken er nog misten.  We liepen 
tegen het volgende aan:

Geen centrale informatie 
opslag

Gevareninformatie niet 
bij de hand

Onvolledige productinformatie
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C A S E  S T U D Y

Kun jij PIKA aanraden bij organisaties die nog analoog te werk gaan?
‘’Jazeker. Wij zijn erg tevreden over de app en raden organisaties die nog analoog werken PIKA dan 

zeker aan. Het stukje digitalisatie is voor ons in ieder geval van grote meerwaarde.’’

M E E R  I N F O R M A T I E  O V E R  P I K A
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DE OPLOSSING
We hebben allereerst de PIKA 
demo geprobeerd binnen onze 
organisatie. Dit heeft voor vol-
doende draagvlak gezorgd voor 
een nieuwe, digitale oplossing.  
Doordat Ivo al verschillende 
productinformatiekaarten ter 
beschikking had gesteld, konden 
onze medewerkers kennis maken 
met de verschillende functies 
binnen app. 

Binnen 2 weken 70 VIB’s al 
in de app

Beschikbaar op iedere 
nodige device

Effectief gebruiksgemak
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MEERWAARDE VAN PIKA
Gedurende onze laatste audit 
ontvingen we mooie complimenten 
m.b.t. productveiligheidsprocessen 
binnen onze organisatie. De digi-
tale oplossing van het PIKA-plat-
form heeft onze tekortkomingen 
volledig afgedekt. Volgens ons zit 
de grootste meerwaarde van PIKA 
in het volgende:

De gevareninformatie is 
volledig gecentraliseerd.

Gevareninformatie is altijd en 
voor iedereen toegankelijk

Makkelijk in gebruik en 
tegenlijkertijd veilig, efficiënt 
en helemaal bijtijds.
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PIERRE LITJENS
Technisch inkoper
Doesburg Components

Casus opgemaakt in 

samenwerking met:

https://pika.nl

