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Introductie 
Welkom bij de RISKID-handleiding. In deze handleiding proberen we u op weg te helpen met het 

gebruik van RISKID. Als u geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op met helpdesk@riskid.nl.  

De handleiding is verdeeld door vier verschillende rollen en één algemeen gedeelte dat op iedereen 

van toepassing is. Klik op uw rol om naar de aangewezen hoofdstukken te gaan. 

  

  

  

Administrator 
Register 

manager 

Sessie facilitator 
Algemene 

gebruiker 

Algemene 

functionaliteiten 

mailto:helpdesk@riskid.nl
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Algemene functionaliteiten 
 

RISKID-structuur 
In RISKID wordt een bepaalde structuur gehanteerd hoe folders, registers en sessies met elkaar in 

relatie staan. Hieronder wordt uitgelegd wat deze relaties zijn en welke rollen gebruikers kunnen 

invullen. 

• Bedrijfsdomein: het bedrijfsdomein is het hoogste niveau; daar hangen alle folders en 

registers onder die u in RISKID aanmaakt. Over het algemeen is het bedrijfsdomein hetzelfde 

als de naam van uw organisatie of bedrijf. De link die u in uw browser tikt representeert het 

domein, bijvoorbeeld: http://mijnbedrijf.riskid.nl. De administrator is de persoon of zijn de 

personen binnen de organisatie die het domein beheert/beheren. Deze gebruikers hebben 

toegang tot alle registers, kunnen gebruikers toevoegen/aanpassen en admin instellingen 

beheren. 

• Folder: een manier om registers te structureren en te categoriseren binnen het domein. Een 

folder kan alleen aangemaakt worden door een administrator. Meerdere registers kunnen in 

een folder geplaatst worden en folders kunnen ook onder elkaar geplaatst worden. Hier 

vindt u meer over het aanmaken en ordenen van folders. 

• Register: binnen uw bedrijfsdomein kunt u registers aanmaken. Maar u kunt ook uw 

afdelingsnaam invoeren als register, mocht u uw afdelingsrisico’s willen inventariseren en 

beheersen. De inrichting van uw domein is geheel aan u. In RISKID hanteren we de term 

registers voor het niveau onder het bedrijfsdomein. De registermanager is de eigenaar van 

een register. Teamleden zijn gebruikers die toegevoegd worden aan een register om als 

risico-eigenaar of actiehouder toegewezen te worden. Met volgers kunt u teamleden 

toekennen aan een register die geen schrijfrechten hebben. Onder een register kunt u ook 

registers plaatsen en een hiërarchie aanmaken. Hoe u dit doet wordt uitgelegd bij registers. 

• Sessie: binnen een register kunt u risico workshops houden, die wij sessies noemen. Een 

sessie is onze kenmerkende risico workshop waarin u deelnemers kunt uitnodigen om 

gezamenlijk te brainstormen over risico’s, om vervolgens deze te beoordelen op kans en 

impact en daarna in een goed gesprek de resultaten te bespreken die begeleid wordt door de 

facilitator. De facilitator is de eigenaar van de sessie. Ga naar sessie beheer om te lezen hoe 

u zelf sessies aanmaakt en beheert. 

Een gebruiker in RISKID heeft één autorisatie (administrator, registermanager of normale gebruiker), 

maar kan meerdere rollen hebben. Bijvoorbeeld een registermanager is deelnemer bij een sessie. De 

autorisatie geeft aan wat deze gebruik technisch gezien kan en mag doen in het systeem, waarbij de 

rol aangeeft wat de gebruiker daadwerkelijk doet en hoe hij of zij dit invult. 

Rollen Acties Administrator Registermanager Normale 
gebruiker 

Beheerder     

 Gebruikers beheren ✔   

 Folders aanmaken en beheren ✔   

Registermanager     

 Register aanmaken en 
beheren 

✔ ✔  

 Teamlid toevoegen ✔ ✔  

 Sessie aanmaken ✔ ✔  

Facilitator     

 Sessie faciliteren en beheren ✔ ✔  
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Teamlid     

 Risico’s beheren ✔ ✔ ✔ 
 Maatregelen beheren ✔ ✔ ✔ 
Deelnemer     

 Sessies deelnemen ✔ ✔ ✔ 
 

 

Hier ziet u de hiërarchie voor registers en folders geïllustreerd. De administrator maakt folders aan 

en registermanagers kunnen registers aanmaken en deze in de folders plaatsen. 

Hoe dit verder in zijn werking gaat vindt u in Register lijst en Register aanmaken. 

 

Hier ziet u de hiërarchie en relaties tussen registers en sessies. De eigenaar van een register is de 

registermanager en kan sessies aanmaken in het register. De facilitator (kan dezelfde gebruiker of 

een andere gebruiker zijn) is eigenaar van een sessie. Gebruikers die deelnemen aan een sessie 

worden Deelnemers genoemd. 

Hoe dit verder in zijn werking gaat vindt u in Sessie beheer. 

 

Company 
domain 

Administrator 

Folder A 

Folder AB 

Project ABC 

Project ABC 

Project manager 

Project ABC 

Session AA1 

Session AA2 

Session AA3 

Participants 

Team member 

Facilitator 

Project ABC 

Private risk 

Public risk 

Risk owner 

Project manager 

Risk owner Edit 

Edit 

Create/edit 

Create/edit 

Project manager 

Create/edit 

Team member view all 
View 

Team member view all 
View 

Team member view public 
View 

Team members 

Edit/view 

all risks 
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Hier ziet u hoe lees en schrijfrechten werken binnen een register voor risico’s. In een register kunnen 

risico’s als privé of publiek gemarkeerd worden. Bij Teamleden kan de registermanager aangeven 

welke leesrechten een teamlid heeft. Bij een teamlid dat alles mag zien, worden zowel privé als 

publieke risico’s getoond. Bij een teamlid dat alleen publieke risico’s mag zien worden alleen de 

publieke risico’s getoond. De laatste optie is dat een teamlid alleen zijn eigen risico’s mag zien. Een 

risico-eigenaar mag wel altijd zijn eigen risico’s zien en bewerken ongeacht deze publiek of privé zijn 

en of deze persoon alle of alleen publieke risico’s mag zien. 

Hoe dit verder in zijn werking gaat vindt u in Teamlid/volger toevoegen en Risico’s inzien en 

aanpassen (risico’s publiek of privé markeren).  
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Inloggen 
Via de inloglink van uw eigen domein (https://mijnbedrijf.riskid.nl) komt u terecht op het RISKID 

inlog-scherm. Hier kunt u met uw email en wachtwoord inloggen in uw RISKID-omgeving. Bij de 

eerste keer inloggen moet u uw e-mailadres verifiëren. 

 

Meedoen aan een sessie 
Als u wilt deelnemen aan een risico workshop sessie, dan kunt u dat op 2 manieren doen. 

1. Na het invoeren van uw email, vraagt het systeem uw wachtwoord omdat het systeem u 

herkent als een gebruiker. 

2. Op dit moment kunt u ervoor kiezen om naar de sessie te gaan i.p.v. in te loggen in uw 

account. Klik dan op: Sessiecode gebruiken. 

3. Voer in het scherm erna de sessie code in om als deelnemer naar de desbetreffende sessie te 

gaan. 

 

De tweede manier is wanneer u al ingelogd bent in uw account. 

1. Ga naar Mijn sessies via het linker menu. 

2. Klik vervolgens op de knop Sessie toevoegen. 

3. Vul de sessie code in. De desbetreffende sessie verschijnt in de lijst. 

4. Klik op de knop Meedoen achter de sessie. 
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Account aanmaken 
Wanneer een gebruiker wordt toegevoegd door de administrator of als teamlid/volger van een 

register, kan deze gebruiker een account aanmaken. Dit houdt in dat deze gebruiker bij de eerste 

keer een wachtwoord moet aanmaken. Gebruikers die ook registers kunnen beheren in RISKID zoals 

de registermanagers en administrators moeten hun e-mailadres verifiëren. Na dit gedaan te hebben 

kunnen de gebruikers inloggen zoals beschreven bij Inloggen. 

Normale gebruiker 

 

Een normale gebruiker krijgt dit scherm te zien na het invoeren van het e-mailadres. De gebruiker 

kan via een sessiecode direct naar een sessie toe gaan of rechtsonder naar registers gaan en een 

wachtwoord aanmaken. 

Register manager/administrator 

 

Een registermanager of administrator krijgt dit scherm te zien na het invoeren van het e-mailadres. 

Er wordt automatisch een verificatiemail verstuurd met een link om een wachtwoord aan te kunnen 

maken. 
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Gebruikers opties 

  

Nadat u bent ingelogd, heeft u de mogelijkheid om uw gebruikers instellingen te wijzigen. Deze 

opties zijn te vinden rechtsboven het scherm. 

Als gebruiker van RISKID heeft u de beschikking tot bepaalde opties zoals: taal wijzigen en uw profiel 

wijzigen. 

1. Klik op rechtsboven op uw initialen om uw profiel te wijzigen. 

2. Ga naar Mijn instellingen om uw profiel te wijzigen. 

Profiel aanpassen 

  

1. Wijzig hier uw voornaam. 

2. Wijzig hier uw achternaam. 

3. Wijzig hier uw mailadres. 

4. Klik hier om uw wachtwoord te wijzigen. 

5. Klik hier om de taal te wijzigen. 

6. Hier kunt u uw gewenste notatie van datum en tijd aangeven.  

1 

2 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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Wachtwoord wijzigen 

 

In dit scherm kunt u uw wachtwoord wijzigen. U komt hierdoor in het begin scherm rechtsboven op 

uw initialen te drukken, te klikken op mijn instellingen en vervolgens te drukken op de knop 

Wachtwoord veranderen. 

1. Vul hier uw huidige wachtwoord in. 

2. Vul hier uw nieuwe wachtwoord in. 

3. Vul hier nogmaals ter bevestiging uw nieuwe wachtwoord in. 

4. Klik op OK om te bevestigen. 

Wachtwoord vergeten 

  

1. Na het inloggen met uw emailadres heeft u de optie om uw wachtwoord te resetten. Er 

wordt automatisch een e-mail met een link naar uw e-mailadres gestuurd. Nadat u op die 

link hebt geklikt, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken. 

  

1 

1 

2 

3 

4 
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Register manager 
Algemeen dashboard 
 

  
Het algemeen dashboard geeft u snel een duidelijk overzicht van de belangrijkste risicodata 

(geaggregeerd) over jouw eigen registers heen. Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende 

dashboard widgets. 

Register per risicoscores 

 

 

1. Door met uw muis over de grafiekbalk heen te gaan, verschijnt een pop-up waar het aantal 

risico’s dat in een register zit is te zien. De kleuren geven aan wat de verdeling is van kritische 

risico’s tot lage risico’s. 

2. De tweede balk geeft de status van het register van een maand geleden aan. Hiermee ziet u 

de progressie van uw registers. 

1 

2 

3 
4 

5 
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3. De datum wat de tweede balk aangeeft kan hier gewijzigd worden. De datum staat standaard 

op een maand geleden. Klik op het kruisje om geen vergelijking te maken met een datum uit 

het verleden. 

4. Klik op deze knop om de registers te filteren en de gewenste registers te laten tonen in het 

dashboard. 

5. Exporteer een afbeelding van uw dashboard die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor uw 

rapportage. 

Budgetten 

 

1. Door met uw muis over de grafiekbalk heen te gaan, verschijnt een pop up waar het budget 

en gebruik van register te zien. De kleuren geven aan wat er gebruikt, overgebleven of boven 

budget is. 

2. De tweede balk geeft de status van het register van een maand geleden aan. Hiermee ziet u 

de progressie van uw registers. 

3. De datum wat de tweede balk aangeeft kan hier gewijzigd worden. De datum staat standaard 

op een maand geleden. Klik op het kruisje om geen vergelijking te maken met een datum uit 

het verleden. 

4. Klik op deze knop om de registers te filteren en de gewenste registers te laten tonen in het 

dashboard. 

5. Exporteer een afbeelding van uw dashboard die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor uw 

rapportage. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Register lijst 

  

1. Klik hier om een register aan te maken . Na het klikken op register aanmaken, verschijnt 

een pop-up scherm die je door de instellingen heen navigeert (Register aanmaken). 

2. Dit is een folder, te herkennen aan  of  wanneer opengeklapt. 

3. Dit is een register te herkennen aan . 

4. Klik hier om registers te sorteren op registernaam, laatste en vroegste aanmaakdatum. 

5. Elke folder en register heeft een knop met meer opties . 

Folders 

 

1. Folder aanmaken binnen deze folder. 

2. Register aanmaken binnen deze folder. 

3. Folder wijzigen: 

 

a. Foldernaam wijzigen 

b. Folder omschrijving wijzigen 

c. Pad – selecteer welke folder boven deze folder staat 

 

1 
4 

2 

3 

5 
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4. Folder verwijderen – Notie: bij het verwijderen van een folder wordt het register onderaan 

de lijst geplaatst in de lijst van registers zonder folders. 

Registers 

 

1. Register aanmaken onder dit register. 

2. Register kopiëren - Ga naar Register kopiëren voor verdere instructies. 

3. Register verwijderen - Notie: bij het verwijderen van een register worden alle gegevens in dat 

register verwijdert. De informatie is daarna voorgoed verdwenen. 

4. Template aanmaken – Maak van dit register een template. Vind hier meer over het 

aanmaken en gebruiken van een register template (Register templates).  

 

5. Register wijzigen – wijzig alle registerinformatie zoals de registernaam, code en andere 

velden. Hier is het ook mogelijk om het register onder een ander register of folder te 

plaatsen. Zoek in het veld Pad naar de gewenste folder op register.  
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Register aanmaken 
In RISKID kan je een register aanmaken binnen het domein. In een register kan je meerdere 

risicoanalyse sessie aanmaken, zie RISKID-structuur. Hieronder vind je verder instructies om een 

register aan te maken. De register gegevens kunt u ook nog na het aanmaken van het register te 

allen tijde aanpassen bij Registergegevens wijzigen. 

 

Klik linksboven in het scherm op  om een register aan te maken. Kies of gebruik wilt maken van 

een bestaande template of een nieuw leeg register. ADVANCED: klik op Excel importeren om een 

Excel te importeren met het juiste format met bestaande risico’s. 

1. Register aanmaken vanuit een template 

2. Leeg register aanmaken 

  

1 2 
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Register maken op basis van een template 

 

1. Kies een template. 

2. Bekijk wat de vastgestelde instellingen voor deze sjabloon zijn. Alle instellingen kunnen 

worden bewerkt nadat het register is gemaakt. 

3. Klik op Gebruiken om door te gaan.  
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1. Vul hier de naam van uw register in. *Verplicht veld 
2. Voer hier een unieke registercode in. *Verplicht veld 
3. Vul in dit kader een beschrijving van uw register in (bv.: doel van het register). 
4. Zoek en selecteer een map of registreer om het register aan toe te voegen. 
5. Om doelen aan uw project toe te voegen, klik hier. U kunt kiezen uit de bestaande doelen. 

Doelen kunnen door de beheerder worden toegevoegd in de admin sinstellingen. 
6. Klik hier om een risicocollectie toe te voegen die aan de sjabloon is gekoppeld. 
7. Nadat u alle vereiste velden hebt ingevuld, klikt u op de knop OK rechtsonder.  

1 

2 

4 
3 

5 
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Leeg register aanmaken 

1. Register gegevens 

 
1. Vul hier de naam in van uw register. *Verplicht veld 
2. Vul hier een unieke registercode in. *Verplicht veld 
3. Vul in dit kader een beschrijving in van uw register (bijv.: doel van het register). 
4. Zoek naar een folder of register om het register aan toe te voegen. 
5. ENTERPRISE: selecteer de doelstellingen die u wilt gebruiken in dit register. 
6. Zodra u alle verplichte velden heeft ingevuld, klikt u rechtsonder op de knop Volgende. 

 

2. ENTERPRISE: Register tags 

 

Voeg een tag toe aan dit register. De tags worden beheerd in het admin scherm – Register tags.  

1 

2 

4 
3 

5 

6 
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3. Score methode 

 

Hier kiest u de kans en impact klasse(n) voor uw risicoscore. U kunt meerdere gevolgklassen kiezen, 
zoals: Geld, Tijd, Kwaliteit, etc. Ook kunt u de schaal en de score legenda bepalen. De score 
instellingen kunt u ook nog na het aanmaken van het register te allen tijde aanpassen bij Register 
Opties. 
 

1. Kies hier de schaal voor kans en impact. 
a. Aangepaste schaal 

2. Hier kunt u aangeven of u de risico’s wilt scoren op: 
a. Enkel: Kans x Impact 
b. Multi: Kans x Meerdere impact klassen (Geld, Tijd, etc.) 

3. Bepaal door het aan- en uitvinken van de gevolgklassen welke u wilt gebruiken binnen het 
register. 

4. Hier kunt u zelf de score legenda invullen. 
5. ADVANCED: kwantificatie: bij het kiezen van geld en tijd als impactklassen kunt u waardes 

invullen bij kans, geld en tijd om uiteindelijk verwachte kosten en vertraging te kunnen 
bereken. Vul hier de minimale en maximale waarden in per score. 

 
Zodra u alle stappen heeft afgelopen klikt u rechtsonder op de knop Volgende. 
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Aangepaste schaal 

 
1. Aangepaste schaal: maakt het mogelijk om ook te scoren op andere schaalmogelijkheden 

naast 1-3, 1-5 en 0-5. Denk hierbij ook aan ongelijke schalen waarbij kans een andere schaal 
heeft dan impact. 

 

ADVANCED: Kwantificatie 

 

 
2. Kwantificatie: met deze functionaliteit kan je de verwachte kosten en vertraging van risico’s 

berekenen op basis van de scores. Ga naar Risicoscore aanpassen voor het gebruik hiervan.  
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4. Kleurenmatrix 

 
Kleurenmatrix: in deze stap is het mogelijk om de risicomatrix aan te passen. 

1. Klik op deze knop om een kleur te kiezen. 

2. Na het kiezen van een kleur, kan je op een vak klikken om de kleur te veranderen. 

3. Klik op  om de matrix weer terug te zetten naar de standaard matrix. 

4. Klik op Geavanceerd om de matrix per impactklasse te bepalen. 

5. Na het klikken op Geavanceerd, wissel hier tussen impact klassen. 
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5. Register categorieën 
Hier kunt u de risico categorieën invoeren die u wilt gebruiken in uw register, zoals bijv. de 7 
RISMAN-brillen. Met risico categorieën krijgt u een beter beeld van wat voor soorten risico’s er 
binnen uw register aanwezig zijn. U ziet vervolgens in uw register dashboard hoe het aantal risico’s 
per categorie zich onderling tot elkaar verhouden. Voor uw gemak zitten de 7 RISMAN-brillen 
standaard in RISKID. 
 

 

1. Kies hier uw template (RISMAN) of kies Geen template om zelf categorieën toe te voegen. 
2. Klik op het kruisje om een categorie te verwijderen. 
3. Klik op de knop + Nieuwe categorie om een extra categorie toe te voegen. 

 
Zodra u alle stappen heeft afgelopen klikt u rechtsonder op de knop Volgende. U kunt nadat u een 
register heeft aangemaakt altijd nog categorieën toevoegen of verwijderen via Register Opties.  

1 
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6. Register tags 
In deze laatste stap kunt u de tags selecteren die u wilt gebruiken in uw register. Binnen RISKID 

spreken we over Collecties en Tags. Binnen een collectie bevinden zich een set van tags. Dus een 

collectie is een verzameling van soortgelijke tags. In het onderstaand plaatje ziet u bijvoorbeeld de 

collecties: Registerfases, Locaties en Risico mitigatie strategie. En binnen de collectie Locaties vindt u 

de Tags: Delft, Utrecht en Rotterdam. De collecties waaruit een registermanager uit kan kiezen 

worden bijgehouden door de administrator. Extra tags binnen een bestaande collectie kunnen 

worden toegevoegd door een registermanager. Mocht een registermanager een extra collectie willen 

aanmaken, dan gaat dat dus via de administrator. U kunt de tags en collecties nog wijzigen nadat het 

register is aangemaakt via Register Opties. 

 

Zodra u alle benodigde collecties en tags heeft geselecteerd klikt up op de knop Bewaren om uw 
register aan te maken. Uw register verschijnt dan in het linker menu onder Mijn Registers (Register 
lijst). 
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7. ADVANCED: Risicobibliotheek 
In de 7e stap kunt u de risicocollecties selecteren die u in uw register wilt gebruiken. Een 

risicocollectie is een lijst met vooraf gedefinieerde risico's die door de beheerders kunnen worden 

beheerd. Als u de risicocollecties als beheerder wilt beheren, gaat u naar Risicobibliotheek. 
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Register opties 
Zodra u een register heeft aangemaakt kunt u te allen tijde wijzigingen in uw register aanbrengen. Zo 
kunt u bijvoorbeeld de tags beheren, de score legenda wijzigen of rapportages uitdraaien. De register 

opties zijn rechts in het scherm te vinden onder het menu icoontje . 

 
1. Klik hier als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de risico score schema (zie: Risico score 

instellingen). 

2. Klik hier als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de geselecteerde tags & collecties 

(zie: Categorieën/tags beheren). 

3. Klik hier om een register lid toe te voegen aan uw register (zie: Teamlid/volger toevoegen). 

4. Klik hier als u een het risicorapport wilt genereren (zie: Risicodossier uitdraaien). 

5. ENTERPRISE: Klik hier om een revisie aanmaken of vorige revisies bekijken en rapportages 

vanuit draaien (zie: ENTERPRISE: Revisies). 

6. Klik hier om het register te kopiëren (zie: Register kopiëren). 

7. Klik hier als u uw register wilt verwijderen (LET OP! Hiermee verwijdert u alle gegevens in het 

register). 

 

8. Klik op de registernaam om de registergegevens te wijzigen (zie: Registergegevens wijzigen).  
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Risico score instellingen 
 

 
Kies voor Score instellingen in de Register Opties als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de risico score 
legenda. 
 

1. Klik hier om uw kans of impact klasse te kiezen (geld, tijd, kwaliteit etc..) om aanpassingen 
te maken in de legenda van het gekozen kans of impact. 

2. Pas de legenda velden aan door de huidige tekst aan te passen. De wijzigingen zijn direct 
verwerkt en opgeslagen. U hoeft niet apart op een knop te drukken om het op te slaan. 

3. Klik hier om uw risicomatrix te bekijken. Ga naar Risicomatrix aanpassen om hier verder over 
te lezen. 

4. Na het aanmaken van een register is het mogelijk om de score methode nog aan te passen. 
Ga naar Score methode aanpassen om hier verder over te lezen.  
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Risicomatrix aanpassen 
 

 

Hier kan je de risicomatrix aanpassen. 

1. Klik hier om een kleur te kiezen. 

2. Na het kiezen van een kleur, kan je op een vak klikken om de kleur te veranderen. 

3. Klik op deze knop om de verandering op te slaan of de wijzigingen te verwerpen. 

4. Klik hier om te wisselen tussen geavanceerde risico matrix of normaal.  
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Score methode aanpassen 
Via deze functionaliteit kan je de score methode van een register wijzigen. Let op dat hiervoor wel 
alle sessies gesloten (gearchiveerd) moeten zijn. Om een sessie te archiveren, ga naar sessie 
archiveren. 
 

 
1. Wijzig hier zo nodig de schaal. Bij het veranderen van de schaal worden de scores verwijdert. 
2. Bepaal hier welke impactklassen je wilt gebruiken. 

 

 
Bij het toevoegen van een nieuwe impactklasse kan je bepalen wat de standaardscore is.  

1 
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Categorieën/tags beheren 
Wijzig of voeg (nieuwe) categorieën toe aan uw register zodat deze gekoppeld kunnen worden aan 
risico’s in uw dossier. Kies hiervoor Tags beheren in de Register Opties. 
 
 

 
1. U kunt hier een nieuwe categorie toevoegen. 
2. Een categorie verwijderen doet u door op het kruisje te drukken bij de desbetreffende 

categorie. Let op dat u daarmee alle risico’s met die categorie loskoppelt. 
3. Klik hier voor het beheer van de tags en collecties in uw register. 
4. Vul hier een nieuwe tag in om toe te voegen aan de huidige collectie en klik op Tag 

toevoegen. Wanneer een tag al in het systeem staat zal bij het typen deze verschijnen.  
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1. Klik op een tag om te selecteren of deselecteren. 

2. Klik op alles selecteren of alles deselecteren om alle tags van de collectie aan of uit te zetten. 

Teamlid/volger toevoegen 

 

Het is raadzaam om nadat u het register heeft aangemaakt, de teamleden eraan toe te voegen. Kies 
daarvoor de Register Optie Teamlid toevoegen. Vul vervolgens een geldig mailadres in en klik op 
volgende om een teamlid toe te voegen aan uw register. Een teamlid verschijnt dan automatisch in 
de selectielijst om te worden geselecteerd als risico-eigenaar of actiehouder. Naast teamleden kunt u 
hier ook volgers toevoegen. Een volger kan een register bekijken zonder schrijfrechten. 
 

Definities 
Risico-eigenaar: Dit is de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor het risico. Deze houdt 

toezicht op de ontwikkelingen van het risico en grijpt in wanneer hij/zij dat nodig acht. De risico-

eigenaar wijzigt bijvoorbeeld de huidige risicoscore wanneer een maatregel is geïmplementeerd. 

Actiehouder of maatregel eigenaar: Dit is de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor 

het uitvoeren van de maatregel. 

1 
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Rechten 
Aan elk teamlid kunt u bepaalde rechten toekennen (registermanagers worden ook getoond als 

teamleden en hebben het recht alles te mogen bekijken. Dit kan niet aangepast worden): 

• Alles bekijken: dit teamlid mag alle risico’s in het register bekijken en alleen zijn eigen risico’s 

aanpassen. 

• Publieke risico’s bekijken: risico’s kunnen gekenmerkt worden als publiek of privé. Deze 

teamleden kunnen alleen de risico’s bekijken die door een registermanager als publiek is 

gekenmerkt. 

• Eigen risico’s: dit teamlid kan alleen zijn of haar eigen risico’s bekijken en aanpassen. 

Risicodossier uitdraaien 
In RISKID kunt u met 1 klik op de knop uw register risico rapportage genereren. Wij hebben voor u 
een gestructureerde indeling in Excel opgemaakt die u gemakkelijk kunt gebruiken als risicodossier. 
Kies daarvoor de register optie Genereer register rapport. U kunt ook enkele risico’s aanvinken in het 
register risicolijst en vervolgens een rapport genereren met alleen de geselecteerde risico’s. 
 
Dit zijn de mogelijke rapporten die u kunt genereren: 

1. Risico overzicht – Een totaal rapport van alle risico’s en informatie die erbij hoort. 
2. Maatregelenoverzicht – Een rapport van alle maatregelen met de bijbehorende risico-

informatie. 
3. Risicomatrix – Een overzicht van de risico’s in de matrix (matrices). 
4. Trendrapport – Een overzicht waarbij de verschillen in positie, risicoscore, gewicht, etc. van 

twee datums met elkaar wordt vergeleken. 
 

ENTERPRISE: Revisies 

 

In dit scherm kunt u revisies aangeven en bijhouden. Dit is handig wanneer u een snapshot zou willen 

maken van een bepaald moment of aan willen geven dat u een update heeft gedaan aan het 

risicodossier. 

1. Voeg een revisie toe met naam en omschrijving. 

2. Hier ziet u alle revisies met de omschrijvingen en datum van aanmaken. Hiermee wordt een 

tijdlijn gecreëerd. 

3. Hier kunt u een revisie downloaden naar Excel , bewerken  of verwijderen . 
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Register kopiëren 

 
1. De registernaam wordt gekopieerd met de originele naam met (Kopie) erachter. De naam 

kan naar wens veranderd worden. 

2. Voer hier een unieke register code in. 

 
3. Kies hier of u de schaal wilt mee kopiëren of wilt veranderen. Let op dat bij het veranderen 

van de schaal de scores niet worden meegenomen. 

4. Kies hier wat u mee wilt kopiëren.  
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Registergegevens wijzigen 

 

Klik op de registernaam om de registergegevens te wijzigen. 

1. Hier kunt u de registernaam wijzigen. 
2. Hier kunt u de registeromschrijving wijzigen. 
3. Hier kunt u de registercode wijzigen. 
4. Hier kunt u de bovenliggende folder of register wijzigen. 
5. Hier kunt u een revisie aanmaken. 
6. Voeg hier tags toe aan het register.  
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Register dashboard 

Onder een register ziet u Dashboard staan of dit icoon rechtsboven het register . Dit is het 

register dashboard en geeft u snel een duidelijk overzicht van de belangrijkste risicodata van uw 

register. Risicodata die getoond wordt is automatisch gefilterd op de filters die aanstaan in de 

risicolijst. Ga naar Risico’s filteren voor meer informatie. 

In uw dashboard ziet u de volgende dashboard widgets: 

a. Risico scores 

b. Maatregelen(type) 

c. Categorieën/kosten 

d. Top 10 risico’s 

 

1. Klik hier om risico en maatregel filters te bekijken of te verwijderen. 

2. Klik op  om de widget uit te klappen naar volledig scherm. 

 

 

3. Klik op  om een afbeelding te downloaden. 
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Risico scores 

 

In de risico score widget vindt u een overzicht van de risico score en hoe deze verdeeld zijn over de 

impact klassen binnen uw register. 

Verder ziet u onder de cirkeldiagrammen het totaal aantal risico die worden getoond. In de 

diagrammen worden alleen risico’s met een score getoond, vandaar dat dit getal kan afwijken van 

het totale aantal risico’s in het register. 
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Het unieke van onze dashboards is dat u erin kunt doorklikken om naar de gedetailleerde gegevens 

te gaan. Zo kunt u direct klikken op het rode vlak van het Geld cirkeldiagram. U komt dan terecht in 

het register risicolijst waarin, met een filter, u alleen de rode geld risico’s ziet. Eenmaal in de 

risicolijst kunt u verder inzoomen in de specifieke risico’s die u wilt doorlichten. 

Maatregelen(type) 

  

In de maatregelen widget ziet u alle maatregelen incl. de status in het register. Zo kunt u in een 

oogopslag zien hoe het ervoor staat met de beheersing van uw register. Hoeveel maatregelen zijn 

over hun deadline heen? Hoeveel maatregelen naderen hun deadline (2 weken voor de deadline 

datum)? 

Ook deze widget kunt u op doorklikken om zo naar de gewenste gedetailleerde informatie te gaan. 

Zodra u klikt op één van de kleurschijven zult u doorverwezen worden naar de maatregelen in het 

register gefilterd op de gekozen maatregel status. 
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Naast de maatregelstatus is het ook mogelijk om de verdeling van maatregeltype te kunnen zien 

door op  te klikken. Maatregeltypes zijn onderverdeeld in preventief, correctief en algemeen.  
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Categorieën/kosten 

 

In de categorieën widget kunt u zien hoe de register risico’s zijn onderverdeeld in de verschillende 

categorieën. Hier ziet u bijvoorbeeld de risico’s onderverdeeld staan in de 7 RISMAN-brillen. Klikt u 

op een van de kleurschijven, wordt u doorgestuurd naar uw register risicolijst gefilterd op de risico’s 

van die categorie. De categorieën kunt u zelf naar wens instellen in uw register. 

Top 10 risico’s 

 

De laatste dashboard widget toont de top 10 risico’s binnen het register. Deze selectie is gemaakt op 

basis van het risicogewicht. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de risico matrix en waar het 

risico valt binnen de matrix. Alle rode risico’s zullen als eerste getoond worden omdat deze het 

zwaarst vallen binnen uw register.  
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Register risicolijst 
 

 

1. Wanneer u in uw register menu op Risico’s drukt, dan ziet u de register risicolijst. Hier 

bevinden zich alle risico’s van het register. Door op een risico te klikken ziet u meer detail 

gegevens van het risico, zoals: oorzaken, gevolgen, risicostatus, risico-eigenaar, maatregelen, 

etc. 

2. Risico’s worden automatisch op de status Nieuw en Actueel gefilterd. Op deze manier ziet u 

direct de meest belangrijke risico’s. 

3. Klik hier om te wisselen tussen de risicolijst en de risicomatrix. 

4. Klik hier om te wisselen tussen het tonen van de Huidige risicoscore of de Target risicoscore. 

5. Klik hier om een extra kolom aan de risicolijst toe te voegen. Deze kolom kan informatie over 

de tags, categorieën of risico-eigenaar bevatten. 

6. Klik hier om uw risico filter te openen om risico’s te filteren op basis van categorieën, status 

of tags. 

7. Klik hier om uw risico’s te sorteren op verschillende waardes, zoals: risicoscore (per kans of 

impact), gewicht (standaard), risico omschrijving of risico index. 

Risico’s in de lijst die licht grijs zijn gemaakt, zijn risico’s die op het moment in een sessie zitten. Deze 

risico’s kunnen niet op geklikt worden. Een facilitator heeft dus een nieuwe sessie aangemaakt met 

een aantal bestaande risico’s uit de register risicolijst. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u bij Nieuwe 

sessie met bestaande risico’s starten. 

In de register risicolijst bevinden zich een aantal opties die u kunt gebruiken om de risico’s en andere 

risicogegevens te bewerken. 

- Risico’s toevoegen 

- Risico’s inzien en aanpassen 

- Risico’s filteren 

- Risico’s selecteren 

- Meerdere risico’s tegelijk aanpassen 

- Nieuwe sessie met bestaande risico’s starten 

- Risico’s kopiëren/verplaatsen 
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Risico matrix 

 

Hier ziet u de matrix van het register. De matrix is verdeeld in vakken met de kans op de horizontale 

as en de impact op de verticale as. Elk vak geeft het gewicht aan in kleuren van groen (lage risico’s) 

tot rood (kritieke risico’s). In het vak wordt aangegeven hoeveel risico’s hierin vallen. De mate waarin 

het vak donker is gevuld geeft aan hoeveel risico’s er in verhouding tot de rest van het register in het 

vak vallen. 

1. Klik op een vak of een kleur onderaan de matrix om de risico’s te tonen. De risico’s die u 

selecteert worden rechts in de lijst gefilterd. 

2. Klik hier om te wisselen van matrix tussen de verschillende impactklassen. 

3. Klik hier om terug te gaan naar het risico overzicht.  
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Risico’s toevoegen 

 

U kunt een nieuw risico direct aan de risicolijst toevoegen door op de knop Risico toevoegen te 

drukken. 

1. Klik hier om een nieuw risico toe te voegen. 

 

Er verschijnt een pop-up waar u de gegevens kunt invullen. 

2. Vul hier de omschrijving van de nieuwe gebeurtenis in. 

3. Selecteer de categorie. 

4. Voeg oorzaken en gevolgen toe doormiddel van de knop . 

5. Klik op Bewaren om uw risico toe te voegen. 

6. Klik hier als u uw invoer wilt annuleren. 
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Risico’s inzien en aanpassen 

 

Zodra u een risico heeft toegevoegd aan de register risicolijst, of een risico heeft aangeklikt, 

verschijnt er een gedetailleerde weergave van het risico. In het rechterkader kunt u details van het 

risico zien en wijzigingen aanbrengen indien nodig. 

1. Klik hier om maatregelen toe te voegen aan het risico (Maatregelen toevoegen aan risico) of 

een risicoscore toe te voegen of te wijzigen (Risicoscore aanpassen). 

2. Hier ziet u de huidige en target risicoscore. 

3. ADVANCED: Klik hier om een bestand toe te voegen of te bekijken welke bestanden al zijn 

toegevoegd. 

4. Klik hier voor extra opties 

 
a. ENTERPRISE: Escaleren naar een strategisch register. 

b. Kopiëren/verplaatsen van een risico. 

c. Risicolog bekijken. 

d. Risico verwijderen. 

5. Klik hier om te bepalen wat de status van uw risico is. (Bijv.; Nieuw, Afgerond, Opgetreden) 

6. Klik op de risico omschrijving om deze aan te passen. 

7. Klik hier om een risico-eigenaar te koppelen aan het risico. (Om teamleden toe te voegen, ga 

naar ‘Teamlid/volger toevoegen’ of klik op ). Wanneer u met uw cursor over een risico-

eigenaar heen gaat kunt u deze verwijderen . 

8. Klik hier om een categorie te koppelen aan uw risico. Om categorieën toe te voegen, ga naar 

het hoofdstuk ‘Categorieën/tags beheren’. 

9. Hier kunt u de gewenste mitigatiestrategie kiezen. 

10. Bepaal hier of het risico publiek of privé is. Bij Teamleden beheren is het mogelijk om iemand 

alleen leesrechten te geven tot publieke risico’s. Wanneer een risico is gemarkeerd als privé 

verschijnt er een icoon achter het risico . Alleen registermanagers en teamleden die alle 

risico’s mogen zien, zien deze risico’s verschijnen in de register risicolijst. 
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11. Hier ziet u de risicokosten of bij het gebruik van kwantificatie de verwachte kosten en 

vertraging. 

 

1. Hier kunt u uw risico verrijken met mogelijke oorzaken en gevolgen. 

2. Hier kunt u doelstellingen aan risico’s koppelen. Om doelstellingen toe te voegen aan uw 

register, ga naar het hoofdstuk ‘Categorieën/tags beheren’. 

3. Hier kunt u uw risico taggen. Om tags of collecties toe te voegen aan uw register, ga naar het 

hoofdstuk ‘Categorieën/tags beheren’. 

4. Typ hier uw risico-opmerking. 
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Maatregelen toevoegen aan risico 

 

Door op Maatregelen in de detail view van het risico te drukken, kunt u de bestaande maatregelen 

bewerken en nieuwe maatregelen aan het risico toevoegen. 

 

1. Hier kunt u klikken om een nieuwe maatregel toe te voegen aan het risico. 

2. Geef aan of een maatregel een preventieve of correctieve werking heeft. 

3. Hier ziet u de toegevoegde maatregel of bestaande maatregelomschrijving aanpassen. 

4. Klik hier om een maatregel te verwijderen . 

5. Voeg een opmerking toe aan de maatregel of bekijk huidige opmerkingen . 

6. Klik hier om de status van uw maatregelen aan te passen (bijv.: Nieuw, In behandeling, 

Geparkeerd). 

7. Hier kunt u een einddatum instellen voor wanneer de maatregelen moet zijn 

geïmplementeerd. (RISKID stuurt op twee momenten automatisch een herinnering naar de 

actiehouder en risico-eigenaar: 1. twee weken voor de einddatum en 2. zodra de deadline is 

verlopen). 

8. Hier kunt u de maatregelkosten toevoegen of wijzigen. 

9. Hier kent u een actiehouder toe aan de maatregel. U kunt meerdere actiehouders toekennen 

aan een maatregel. Wanneer u met uw cursor over een maatregeleigenaar heen gaat kunt u 

deze verwijderen . 
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Risicoscore aanpassen 

 

Door op Score in de detail view van het risico te drukken, kunt u de score van het risico bewerken.  

 

 

1. Klik hier om in de drop down menu uw score te bepalen voor de kans en impact voor het 

risico. 

2. Zodra u de score heeft bepaald voor zowel de kans van optreden als de impact(s) voor het 

risico, klikt u op de knop Bewaren om de nieuwe score op te slaan. (Let op, u kunt alleen 

bewaren wanneer alle waarden zijn ingevuld)  

3. Klik op rest risico om het rest risico in te vullen of te wijzigen. 

 

1 
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Hier ziet u de trendlijn van de (rest)risicoscore: 

4. De verticale as geeft de risicoscore aan. 

5. De horizontale as geeft de datum aan. 

6. Door te schuiven met de balken kunt u zelf instellen welke periode u wilt tonen.  

4 

5 
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Risico’s filteren 

  

In RISKID kunt u gemakkelijk een lijst met risico’s opmaken die u wilt hebben d.m.v. onze risicofilter. 

Deze filter kan ingesteld worden op basis van een risico status, categorie of tags. Onze filter werkt als 

volgt. Een risico kan slechts 1 status hebben, dus wanneer u gaat filteren op risico status en u kiest 

meerdere statussen, dan ziet u in de lijst de risico’s terug met status 1 OF status 2. Deze OF operator 

werkt hetzelfde wanneer u filtert op categorieën. Het is anders wanneer u filtert op tags. Kiest u 

meerdere tags binnen een tag collectie om te filteren, dan krijgt u een lijst met risico’s met tag 1 EN 

tag 2. Dus binnen tag collecties wordt er gefilterd met een EN operator. Het systeem gebruikt ook 

een EN operator wanneer u filtert met tags uit verschillende collecties, categorieën of statussen. 

1. Klik hier om de risico filter te openen 

2. Klik hier om uw risico’s te filteren. U kunt op de volgende variabelen filteren: 

a. Risico-eigenaar 

b. Risico status 

1 
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c. Mitigatiestrategie 

d. Categorieën 

e. Tags 

3. Hier kunt u zoeken naar specifieke categorieën, tags of statussen. 

4. Standaard worden risico’s op Nieuw en Actueel gefilterd. In het risicofilter kunnen er extra 

filters toegevoegd worden. Klik op ‘Filter resetten’ om weer terug te gaan naar de standaard 

setting, Nieuw en Actueel. 
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Risico’s selecteren 

 

Het is mogelijk om risico’s individueel te selecteren of met een knop alles te selecteren. Wanneer de 

risico’s zijn gefilterd via de risicofilter, is het gemakkelijk om met een knop al deze risico’s te 

selecteren. Het selecteren van risico’s is belangrijk bij bijvoorbeeld het aanmaken van een sessie met 

bestaande risico’s, het genereren van een rapport of het tegelijk aanpassen van de risico’s. 

1. Klik op het vakje  linksboven om alle getoonde risico’s (na het filteren) te selecteren. 

Wanneer alle risico’s zijn getoond ziet het vakje er zo uit . 

2. Klik op de vakjes  voor elk risico om deze individueel te selecteren of te deselecteren. 

  

1 
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Meerdere risico’s tegelijk aanpassen 

 

Na het selecteren van 2 of meer risico’s verschijnt er een scherm aan de rechterkant met opties om 

de risico’s tegelijk aan te passen. Wanneer er staat Meerdere waarden hebben de risico’s 

verschillende waarden zoals meerdere categorieën of statussen. Bij het veranderen van een van deze 

waarden veranderen alle geselecteerde risico’s naar die waarden. 

Risico-eigenaren en tags 

Bij risico-eigenaren en tags zijn er meerdere opties mogelijk. Wanneer een eigenaar of tag wordt 

getoond betekent het niet dat alle risico’s deze eigenaar of tag hebben, maar dat er minstens een 

risico is die deze eigenaar of tag heeft. Wanneer u alle geselecteerde risico’s wilt voorzien van deze 

eigenaar of tag, kunt u de eigenaar of tag nogmaals toevoegen via het  of + Nieuwe tag.  
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Nieuwe sessie met bestaande risico’s starten 
 

 

Naast een compleet nieuwe sessie aanmaken, kunt u ook een sessie aanmaken met bestaande 

risico’s uit het register. Dit is handig om bijvoorbeeld periodiek alle op dat moment belangrijke 

risico’s te evalueren. Of wanneer u de specifieke uitvoeringsrisico’s wilt bespreken, nu de 

uitvoeringsfase van start gaat. 

1. Een nieuwe sessie starten met bestaande risico’s uit het register kunt u doen door de risico’s 

aan te vinken in de register risicolijst. 

2. Klik op Alles selecteren om alle risico’s in de registerrisico lijst te selecteren (Risico’s 

selecteren). 

3. Klik vervolgens op de knop Nieuwe sessie met geselecteerde risico’s. Zodra u op deze knopt 

klikt zal ons systeem u begeleiden om een nieuwe sessie aan te maken zoals uitgelegd in 

Sessie aanmaken. 

Risico’s die u op deze manier meeneemt in een sessie worden in de register risicolijst licht grijs 

gemaakt. Deze risico’s kunnen dan niet meer op geklikt worden. Op deze manier weet u precies 

welke risico’s er in sessies behandeld worden. Om de risico’s weer terug te krijgen moet u de sessie 

waar deze risico’s inzit archiveren.  
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Risico’s kopiëren/verplaatsen 

 

In het risicodetail scherm kunt u via  klikken op Kopiëren/Verplaatsen. 

 

1. Hier kunt u bepalen naar welk register u de risico’s wilt verplaatsen of kopiëren. U kunt ook 

risico’s kopiëren naar het huidige register. 

2. Bepaal de risiconaam van de kopie. 

3. Selecteer welke gegevens u wilt meenemen. Bij het kopiëren naar een ander register is het 

niet mogelijk om alle informatie mee te nemen.  

1 
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ENTERPRISE: Escaleren & Delegeren 
Met deze functionaliteit kunt u gemakkelijker risico’s met elkaar delen over verschillende registers. 

Voor uw domein is het mogelijk om een register te selecteren als Strategisch register. Hier vindt u 

hoe dat in zijn werk gaat Register levels (Escaleren & Delegeren). U kunt nu gemakkelijk risico’s 

vanuit andere registers escaleren naar dit register. Vanuit dit register is het dan weer mogelijk om 

risico’s te delegeren naar alle andere registers. 

Escaleren 
Het escaleren van risico’s is een risico delen met een register dat is gekenmerkt als strategisch 

register. 

Risico’s escaleren naar het strategisch register 

 

1. In de risicolijst, open een risico zodat er rechts een detailscherm verschijnt. 

2. In het detailscherm, klik op  en vervolgens op Escaleren. 

 

3. Bepaal vervolgens welke informatie je wilt delen. Het is niet mogelijk om andere informatie 

te delen dan wat hier getoond wordt. 

Geëscaleerde risico’s beheren vanuit het lagere register 

Wanneer een risico is geëscaleerd naar het strategische register, kan hij verder beheerd worden in 

het Geëscaleerd naar lijstje. 

1 

2 



57 
Terug naar de inhoudsopgave – Terug naar rollen 

 

1. Klik op Escaleren & Delegeren. 

2. Kies Geëscaleerd naar. 

 

3. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn geëscaleerd naar het strategisch register. 

4. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het strategische register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan 

het risico werken. 

 

5. Door te klikken op  kunt u het risico Terugtrekken. 
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Geëscaleerde risico’s beheren vanuit het strategisch register 

 

1. Klik op Escaleren & Delegeren. 

2. Kies Geëscaleerd in. 

 

3. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn geëscaleerd naar het strategisch register. 

4. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het lagere register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan het 

risico werken. 

5. Hier kunt u het risico accepteren en verschijnt deze in u risicolijst. 

Delegeren 

Risico’s delegeren naar het lagere register 

 

1. In de risicolijst, open een risico zodat er rechts een detailscherm verschijnt. 

2. In het detailscherm, klik op  en vervolgens op Delegeren. 
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3. Bepaal vervolgens naar welke registers u dit risico wilt delegeren. 

 

4. Bepaal vervolgens welke informatie je wilt delen. Het is niet mogelijk om andere informatie 

te delen dan wat hier getoond wordt. 

Gedelegeerde risico’s beheren vanuit het strategische register 

Wanneer een risico is gedelegeerd naar het lagere register, kan hij verder beheerd worden in het 

Geëscaleerd naar lijstje. 

 

1. Klik op Escaleren & Delegeren. 
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Kies Gedelegeerd naar. 

 

2. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn gedelegeerd naar de lagere registers. Per 

gedelegeerd risico kunt u zien naar welke registers deze is gedelegeerd en kunt u ook nog 

een register toevoegen. 

3. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het lagere register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan het 

risico werken. Bij het delegeren naar meerdere registers past u het risico afzonderlijk aan per 

register. 

 

4. Door te klikken op  kunt u het risico Terugtrekken. 
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Gedelegeerde risico’s beheren vanuit het lagere register 

 

1. Klik op Escaleren & Delegeren. 

2. Kies Gedelegeerd in. 

 

3. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn geëscaleerd naar het strategisch register. 

4. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het lagere register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan het 

risico werken. 

5. Hier kunt u het risico accepteren en verschijnt deze in u risicolijst.  
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Maatregelenlijst 

 

In de maatregel lijst kunt u de maatregelen beheren binnen het register. Zo kunt u gemakkelijk zien 

welke maatregelen over de deadline zijn en wat de status ervan zijn. De lijst wordt automatisch 

gefilterd op maatregelen die Nieuw, In behandeling of Doorlopend zijn. Daarnaast worden alleen de 

maatregelen getoond van risico’s die Nieuw en Actueel zijn. 

1. Hier ziet u alle maatregelen in het register, klik op een maatregel om de gedetailleerde 

gegevens te zien. 

2. Dit is het risico waar de maatregelen bij hoort. 

3. Hier kunt u zien wat de deadline van een maatregel is. De kleurenwijzer geeft de status van 

de maatregel weer t.o.v. de deadline.  

a. Turquoise: een maatregel die niet Gereed is en waarvan de huidige datum meer dan 

2 weken voor de deadline is. 

b. Oranje: een maatregel die niet op Gereed is en waarvan de huidige datum binnen 

twee weken voor de deadline is. 

c. Groen: een maatregel die op Gereed staat. 

d. Rood: Maatregelen over de deadline zijn. 

4. Hier ziet u de actiehouders van een maatregel . Wanneer u met de cursor over de 

initialen van een actiehouder gaat wordt de volledige naam getoond. 

5. Hier wordt de maatregeltype getoond. 

6. Klik hier om het venster te openen om de maatregelenlijst te filteren. U kunt de maatregelen 

op maatregel eigenaar, maatregel status en risicostatus filteren. 

7. Hier kunt u de maatregelen sorteren op basis van de geselecteerde criteria in de drop down 

menu.  
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1. Klik hier om de deadline van de maatregel aan te passen. 

2. Klik hier om de status van de maatregel aan te passen. 

3. Klik hier om de maatregeltype te wijzigen. 

4. Hier ziet u de omschrijving van de maatregel. 

5. Klik hier om een actiehouder te wijzigen of toe te voegen. 

6. ADVANCED: Klik hier om een bestand aan de maatregel toe te voegen. 

7. Hier kunt u zien aan welk risico de maatregel is gekoppeld. 

8. Klik op  om: 

– Om meer informatie over het risico te kunnen bekijken (Details laten zien). 

– Om de maatregel te verwijderen. 

Rechtsonder in het rechterkader ziet u een opmerkingenveld. Hier kunt u bijvoorbeeld de voortgang 

en bijzonderheden registreren die betrekking hebben op de maatregel. 
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Sessie facilitator 
Sessie beheer 

 

Binnen een register kunt u meerdere risico sessies voeren. Zo kunt u gemakkelijk bijvoorbeeld een 

sessie starten met het ontwerpteam over de ontwerp risico’s en parallel daaraan een risico sessie 

met het contract team over de juridische en contract risico’s. Maar u kunt ook sessies per locatie 

opstarten. Het sessie beheer per register vindt u door op Sessies te drukken onder het betreffende 

register. 

Mijn sessies 

U vindt in het linker menu ook de optie Mijn sessies. Hier vindt u een overzicht van de sessies waar u 

uitgenodigd voor bent. Zie voor meer uitleg Mijn Sessies. 

Sessie aanmaken met bestaande risico’s 

Wanneer u bestaande risico’s heeft en met deze risico’s een sessie wilt starten. Ga naar het 

hoofdstuk Nieuwe sessie met bestaande risico’s.  
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Sessie aanmaken 

 

Binnen een register kunt u meerdere risico sessies voeren. Zo kunt u gemakkelijk bijvoorbeeld een 

sessie starten met het ontwerpteam over de ontwerp risico’s en parallel daaraan een risico sessie 

met het contract team over de juridische en contract risico’s. Maar u kunt ook sessies per locatie 

opstarten. 

1. Klik op Sessies om naar uw sessie beheer te gaan. 

Hier staan alle lopende sessies binnen het register. De facilitator van de sessie (de persoon die de 

sessie heeft aangemaakt) krijgt achter zijn sessies de knop Vervolgen te zien. Door op die knop te 

drukken komt hij in de sessie met facilitator rechten. Als u deelnemer bent van een sessie, krijgt u de 

knop Meedoen te zien achter de sessie. U logt dan in de sessie als deelnemer. 

2. Klik op Nieuwe sessie om een nieuwe sessie aan te maken. 

U wordt in 5 stappen begeleid om een sessie aan te maken: 

1. Sessie 

2. Deelnemers 

3. Tags 

4. Stemmen 

5. Overzicht 
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Sessie 

Stap 1 betreft de sessie gegevens: 

1. Voer hier de naam van uw risico sessie in. 

2. Hier vult u een unieke sessie code in. Dit is het wachtwoord dat de deelnemers moeten 

invoeren om in te loggen in de risico sessie. 

3. Voer een korte introductie tekst in die de deelnemers verwelkomt in de sessie. 

4. Hier vult u de risicovraag in waarover u de deelnemers vraagt om te brainstormen. 

Bijvoorbeeld: 

a. Welke risico’s en/of belemmeringen ziet u voor [register/onderwerp] … 

Zodra u alle velden heeft ingevuld klikt u rechtsonder op de knop Volgende. 
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Deelnemers 

 

In stap 2 stelt u de anonimiteit in en wie wel of geen toegang krijgt tot de sessie. 

1. Klik hier om de anonimiteit van de sessie te bepalen. 

a. Bij een niet anonieme sessie wordt de naam van de persoon die het risico heeft 

ingevoerd getoond. 

b. Anonimiteit kan zeer nuttig zijn om bepaalde groepsbarrières tegen te gaan, zoals 

hiërarchie en dominante figuren. Ook creëert anonimiteit meer vrijheid om 

verschillende meningen te uiten (de Black Swans), en stimuleert de groep kritisch te 

kijken naar de verschillende perspectieven binnen de groep. Bovendien worden de 

ingebrachte ideeën op deze manier op hun inhoud beoordeeld, en niet op de 

persoon die ze inbrengt. 

c. Let op: anonimiteit kan door de facilitator tijdens de sessie nog veranderd worden. 

2. Hier bepaalt u of de sessie publiekelijk toegankelijk is; iedereen die het sessie wachtwoord 

kent, krijgt toegang tot de sessie. Of dat de sessie privé is en alleen toegankelijk is voor de 

personen die op de lijst staan. 

3. In het geval van een privé sessie, kunt u hier een lijst met email adressen invullen die 

toegang krijgen tot uw sessie. 

4. Klik hier om uw teamleden automatisch toe te voegen aan de sessie. 

Zodra u alle opties heeft ingesteld klikt u rechtsonder op Volgende. 
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Tags 

 

In stap 3 kunt u bepalen of u tags wilt gebruiken in deze sessie. Daarbij kunt u dan ook kiezen welke 

tags u wilt gebruiken en wie ze mag aanpassen. 

1. Bepaal of u wilt taggen binnen de sessie en/of alleen de facilitator of alle deelnemers mogen 

taggen. 

2. Selecteer welke collecties u wilt gebruiken in deze sessie. 

Stemmen 

 

In stap 4 ziet u hoe de deelnemers de geïdentificeerde risico’s moeten gaan scoren op kans en 

impact(s). U kunt dit niet wijzigen, omdat dit overgenomen is van de register instellingen. Kijk 

bij Register opties als u wijzigingen wilt aanbrengen in de score instellingen. 
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Als u akkoord gaat met de score instellingen voor de sessie, klikt u op Volgende. 

Overzicht 

 

In de laatste stap ziet u in een overzicht de instellingen van de sessie. Als alle instellingen kloppen, 

kunt u klikken op Aanmaken om uw sessie aan te maken. 

Nieuwe sessie aanmaken met bestaande risico’s uit het register 

Naast een compleet nieuwe sessie aanmaken, kunt u ook een sessie aanmaken met bestaande 

risico’s uit het register. Dit is handig om bijvoorbeeld periodiek alle op dat moment belangrijke 

risico’s te evalueren. Of wanneer u de specifieke uitvoeringsrisico’s wilt bespreken, nu de 

uitvoeringsfase van start gaat. Hoe dit moet, kunt u lezen bij Nieuwe sessie met bestaande register 

risico's starten. 

Deelnemers uitnodigen mee te doen aan de risico sessie 

Nadat u de sessie heeft aangemaakt, kunt u deelnemers uitnodigen om mee te doen aan de risico 

sessie. Wat een risico sessie in RISKID inhoudt en welke stappen daarin wordt doorlopen, leest u 

in Risicosessie uitvoeren. 

Het uitnodigen van deelnemers aan uw sessie, gaat via een deelnemer inloglink. Deze link kunt u op 

twee manieren verkrijgen: 

1. Via het Sessie overzicht. 

o U klikt dan op het email icoontje  die u kunt vinden bij de sessie info scherm. 

2. Wanneer u in de sessie zit, via de Sessie opties. 

o U kiest dan de optie Deelnemers uitnodigen.  
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Sessie overzicht 
 

 

Onder het register ziet u Sessies staan. Hier staan alle lopende sessies binnen het register. De 

facilitator van de sessie (de eigenaar van de sessie) krijgt achter zijn sessies de knop Vervolgen te 

zien. Door op die knop te drukken komt hij in de sessie met facilitator rechten. Als u deelnemer bent 

van een sessie, krijgt u de knop Meedoen te zien achter de sessie. U logt dan in de sessie als 

deelnemer. 

1. Klik op Vervolgen om uw sessie te vervolgen als facilitator. Klik op Meedoen om mee te doen 

aan de sessie als deelnemer. 

2. Klik hier om deelnemers uit te nodigen voor de risico sessie. 

– U kunt hier teamleden selecteren die u automatisch wil toevoegen aan de adreslijst. 

– Een voorbeeld uitnodigingsmail wordt getoond waarin de inloglink staat voor de 

deelnemers. 

3. Hier ziet u wie de facilitator (sessie-eigenaar) is van de sessie. Klik erop om deze te wijzigen/ 

over te dragen naar een ander persoon.  

– Let op: er kan slechts 1 facilitator zijn voor een sessie. 

– U kunt een sessie alleen toekennen aan een gebruiker met de rol Register Manager 

(zie RISKID-structuur voor meer informatie). 

4. Klik hier om de sessie code te wijzigen. 

– Deze hebben de deelnemers nodig om in de sessie te komen, oftewel het 

wachtwoord van de sessie. 

5. Klik hier om de toegang tot uw sessie te veranderen naar publiekelijk of privé.  

– Privé betekent dat inloggen alleen kan met de e-mails uit de deelnemerslijst. 

6. Klik hier op  voor de volgende opties: 

– Introductietekst aanpassen 

– Risicodossier (Excel) van de sessie uit te draaien. 
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7. Klik hier om de deelnemerslijst aan te vullen. Dit is alleen van toepassing als u uw sessie privé 

hebt ingesteld. 

8. Hier ziet u alle wijzigingen binnen uw sessie (log). 

9. Klik hier om uw sessie te archiveren. 

– Let op: u kunt alleen een sessie verwijderen als deze is gearchiveerd. Deze knop 

veranderd dan in een verwijderknop . 

Instructie video’s voor deelnemers 
De volgende instructie video’s kunt u gebruiken om de deelnemers van uw sessie uit te leggen wat 
de bedoeling is van de risicoanalyse sessie en wat er van ze verwacht wordt. 

1. Uitleganimatie voor deelnemers over het brainstormen in RISKID: https://goo.gl/WgbSya 

2. Uitleganimatie voor deelnemers over het beoordelen in RISKID: https://goo.gl/15vvR9 

3. Uitleganimatie voor deelnemers over het goede gesprek (discussiëren over de risico's): 

https://goo.gl/cBenkK 

Sessie rapportage 

Klik op  om de sessie opties te tonen (Sessie overzicht - punt 6). U kunt vervolgens ervoor kiezen 

om de volgende sessie rapporten uit te draaien. 

 

Klik hier om een rapportage uit te kiezen: 

1. Risico overzicht: een Excel rapport met alle risicodata van de sessie. 

2. Maatregelenoverzicht: een Excel rapport met de gedefinieerde maatregelen voor de risico’s 

in de sessie. 

3. Stemmen per deelnemer: overzicht van hoe iedere persoon op de risico’s heeft gestemd. Dit 

kan handig zijn voor de discussie van de stemresultaten, omdat het vaak voorkomt dat men 

niet meer herinnert wat hij of zij op een risico heeft gescoord. 

4. Risicomatrix: een Excel overzicht met de risico’s geplot in de risico matrix. 

Zodra u een selectie heeft gemaakt, klikt u op Genereer.  

https://goo.gl/WgbSya
https://goo.gl/15vvR9
https://goo.gl/cBenkK
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Risicosessie uitvoeren 
Een risicosessie in RISKID is onderverdeeld in 5 stappen:  

1. Brainstorm 

2. Ordenen 

3. Stemmen 

4. Maatregelen 

5. Target risico 

 

 

Naast de 5 stappen vindt u in het sessie menu ook een knop  om vanuit de sessie terug te keren 

naar het register. 

Sessie opties 

  

Als facilitator van een sessie heeft u toegang tot een aantal opties in de sessie. Deze vindt u 

bovenaan het scherm onder de  naast uw sessie gegevens. 

1. Bepaal hier of uw sessie anoniem of niet anoniem is (de naam van de deelnemer achter het 

risico tonen of niet). 

2. Met open brainstorm kunt u bepalen of de deelnemers elkaars risico’s wel of niet zien. Bij Ja 

kunnen ze het wel zien van elkaar. 

3. Hier kunt u klikken om uw risico vraag te wijzigen. 

4. Klik hier om een rapportage te genereren (zie: RISKID Rapportages). 

5. Klik hier om deelnemers uit te nodigen voor de sessie (uw mailclient wordt automatisch 

geopend). U kunt kiezen tussen een template voor het brainstormen of het beoordelen van 

risico’s. Het is pas mogelijk om de template te openen voor het beoordelen wanneer de 

beoordeling is gestart in stap 3. 

6. Hier kunt u klikken om uw risico’s te verplaatsen naar uw registeroverzicht (zie: Risico’s 

verplaatsen/ sessie archiveren). 
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RISKID Rapportages 

 

Zodra u klikt op genereer rapport zal er een pop-up menu verschijnen met rapportage opties. De 

volgende rapportages kunt u van een sessie genereren: 

1. Het complete risicodossier in Excel. 

2. Overzicht van de maatregelen in Excel. 

3. Overzicht van hoe iedere persoon op de risico’s heeft gestemd. Dit kan handig zijn voor de 

discussie van de stemresultaten, omdat het vaak voorkomt dat men niet meer herinnert wat 

hij of zij op een risico heeft gescoord. 

4. Risico’s geplot in de risicomatrix in een Excel bestand. Dit is handig voor rapportages.  
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Home 
 

 

Zodra u de sessie heeft gestart komt u terecht in het hoofdscherm. Dit is ook het scherm dat de 

deelnemers zien zodra zij inloggen in de sessie. Het uitnodigen van deelnemers voor uw risicoanalyse 

sessie doet u via Sessie overzicht of Sessie opties. In de sessie home scherm ziet u een samenvatting 

van de sessie. 

1. Hier ziet u de welkomst tekst die de deelnemers te zien krijgen na het inloggen. 

2. Hier ziet u de risicovraag geformuleerd. 

3. Hier kunt u en de deelnemers zien in welke stap de sessie zich bevindt. 

4. Hier ziet u een overzicht van het aantal risico’s, stemmen, rest risico en het aantal bijdragen. 

5. Hier ziet u meer detail over de sessie: hoeveel deelnemers hebben ingelogd, gebrainstormd 

en (rest)risico gescoord. 

  
6. De deelnemers kunnen direct van start met de sessie door rechtsonder te klikken op de 

blauwe pijl  deze zal de deelnemer direct doorsturen naar de huidige stap van de sessie. 

1 
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1. Brainstorm 

 

De eerste stap in het risicoanalyse proces is het identificeren/brainstormen van de risico’s door de 

deelnemers. Zolang de sessie open staat (sessie is niet verwijderd of gearchiveerd) kan een 

deelnemer telkens terugkomen wanneer hij/zij nieuwe risico’s wil toevoegen. Op deze manier kan de 

deelnemer altijd en overal op een heel gemakkelijke manier brainstormen en zijn/haar risico’s 

invoeren in RISKID. De deelnemer moet dan wel de exact zelfde email gebruiken, anders kan het 

systeem geen link leggen tussen de desbetreffende deelnemer en de door hem/haar ingevoerde 

items. Met als gevolg dat de deelnemer zijn/haar ingevoerde input niet meer kan wijzigen. 

1. Hier staat de risicovraag. 

2. Klik hier om een ongewenste gebeurtenis toe te voegen aan de sessie. 

3. Hier ziet u het aantal risico’s dat is toegevoegd aan de sessie. 

4. Selecteer hier of de brainstormstap voor deelnemers open of gesloten moet zijn. Wanneer 

deze stap gesloten is kan alleen de facilitator nog risico’s toevoegen en aanpassen.  

1 
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Zodra de deelnemer klikt op de knop Gebeurtenis toevoegen in het brainstorm scherm zal een pop-

up scherm getoond worden. Deelnemers kunnen gemakkelijk risico’s toevoegen aan de sessie door 

het invullen van het bovenstaand scherm. 

1. Vul hier de ongewenste gebeurtenis/ risico omschrijving in. Deelnemers dienen ieder 

ongewenste gebeurtenis apart in te vullen. Dus één gebeurtenis per input. 

2. Voeg hier een oorzaak of gevolg van het risico toe. Klik op  om meerdere oorzaken of 

gevolgen toe te voegen. Voer iedere oorzaak of gevolg apart in. 

3. Kies uit het drop down menu een categorie waarin het risico valt. 

4. Klik hier om een tag aan dit risico te koppelen. 

5. ENTERPRISE: Klik hier om een doelstelling te koppelen aan het risico. 

6. Klik op de knop Aanmaken om uw risico toe te voegen aan de sessie. 

7. Klik op de knop Verbergen om het pop-up scherm te verbergen, zodat u de risico’s van 

anderen kunt bekijken om bijvoorbeeld inspiratie op te doen. 

8. Klik op de knop Sluiten om het invoeren van het risico te onderbreken en het invoerscherm 

te sluiten. De al ingevoerde gegevens zijn dan verloren.  
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Om verwarring te voorkomen worden de risico’s die door u (de deelnemer) zijn toegevoegd 

aangeduid met een oranje cirkel. Zo kunt u direct zien welke risico’s u kunt wijzigen (die van uzelf) en 

welke niet (risico’s van andere deelnemers). Het is in RISKID niet mogelijk om de risico’s van andere 

deelnemers te wijzigen of te verwijderen. Maar, het is wel mogelijk om andermans risico’s te 

verrijken met oorzaken, gevolgen of opmerkingen. Zodra u klikt op een risico van uzelf of een ander 

ziet u het risico in het rechterkader verschijnen. Hier kunt u oorzaken en gevolgen toevoegen aan het 

risico. Als het uw eigen risico betreft kunt u alle gegevens die daar staan ook nog wijzigen of het 

risico in zijn geheel verwijderen. 

 

 

1. Klik op  om een oorzaak of gevolg toe te voegen aan dit risico. 

2. Klik op het drop down menu om de categorie te wijzigen (alleen mogelijk als dit uw risico is). 

3. Klik op de prullenbak om dit risico te verwijderen (alleen mogelijk als dit uw risico is). 

4. Hoover met uw muis over een oorzaak/gevolg en klik op  om te verwijderen. 

5. Hier kunt u tags verwijderen of toevoegen aan het risico. 

6. ADVANCED: Klik hier om documenten toe te voegen aan het risico. 

Alle oorzaken en gevolgen waar een  voor staat zijn uw toegevoegde oorzaken en gevolgen. Alle 

andere oorzaken en gevolgen zonder een oranje bolletje ervoor zijn toegevoegd door een andere 

deelnemer. 
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2. Ordenen 

 

De ordenen stap bestaat uit twee onderdelen: het ontdubbelen van soortgelijke risico’s of risico’s die 

met elkaar te maken en het categoriseren van risico’s. Dit zijn taken voor de facilitator, deelnemers 

kunnen in het systeem meekijken, maar kunnen geen acties uitvoeren in deze stap. 

1. Hier ziet u de lijst met categorieën die aan risico’s gekoppeld kunnen worden. Achter een 

categorie ziet u hoeveel risico’s er in de categorie bevinden. Sleep een categorie naar een 

risico om de categorie toe te voegen. 

2. Klik hier om een nieuwe categorie toe te voegen. Het is niet mogelijk om de naam van een 

categorie te wijzigen. 

3. Selecteer Alles om de risico’s te tonen van alle categorieën. Dit is het meest handige 

overzicht om in te ontdubbelen. 
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Risico’s ontdubbelen 
De volgende stap is om soortgelijke risico’s of risico’s die met elkaar te maken hebben, samen te 

voegen door ze te groeperen. Zo wordt het aantal risico’s minder en creëert u een duidelijker 

overzicht om mee verder te gaan. 

 

1. Vink de risico’s aan die u wilt samenvoegen . Zodra u een risico aanvinkt verschijnt in het 

rechterkader een detail scherm. Ieder risico’s die u vervolgens extra aanvinkt, toont het 

rechterscherm het resultaat als u de geselecteerde risico’s besluit samen te voegen. Dit is 

handig omdat u zo kunt zien of het samenvoegen inderdaad uitkomt hoe u het zou willen 

hebben. 

a. Het eerste risico dat u aanvinkt wordt als groepsnaam genomen. Deze kunt u altijd 

nog wijzigen na groeperen, maar het is dus handig om het risico met de beste 

omschrijving als eerste aan te vinken. 

 

 

 

2. Klik op de knop Groeperen om de geselecteerde risico’s te groeperen. 
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a. Belangrijkste is dat nadat je enkele risico’s samen hebt gevoegd (dus een groep van 

hebt gemaakt), je controleert of de oorzaken en gevolgen nog allemaal kloppen. De 

oorzaken en gevolgen van de sub risico’s worden nl. samengevoegd. Daar kunnen 

dus ook dubbelen in zitten. 

3. Klik hier om te annuleren  en terug te gaan naar het vorig scherm. 

Wanneer u risico’s uit verschillende categorieën wil samenvoegen, dan vraagt het systeem na 

samenvoeging in welke categorie het nieuw ontdubbelde risico moet vallen. Ook kunt u de risico 

omschrijving aanpassen. 

 

 

4. Hier kunt u de omschrijving van het ontdubbelde risico wijzigen. 

5. Klik op de drop down menu om een categorie te kiezen voor het ontdubbelde risico. 

6. Klik hier om de groep aan te maken. 

7. Klik hier om te annuleren en het scherm te sluiten.  

4 
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Groep (samengevoegd risico) bewerken of verwijderen 

 

Na het groeperen van risico’s verschijnen de risico’s onderaan de lijst. U kunt de groep herkennen 

door het getal wat achter de omschrijving staat wat aangeeft hoeveel originele risico’s zich in deze 

groep bevinden. 

1. Hier ziet u hoeveel sub-risico’s er zich bevinden in het samengevoegd risico. 

 
2. Klik op de knop Groep verwijderen om de gehele groep te verwijderen. De sub-risico’s 

worden dan weer teruggeplaatst in de risico lijst. 

3. Hier ziet u welke sub-risico’s zich bevinden in de groep. 

4. Klik op  om een individueel sub-risico te verplaatsen uit de groep terug in de risico lijst.  
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3. Stemmen 
 

 
In deze stap nodigt u de deelnemers uit om de risico’s te beoordelen op kans van optreden en de 
impact wanneer het risico optreedt. Wees er zeker van dat de risico’s goed ontdubbeld zijn en dat u 
gereed bent voor het starten van de stemronde. Zodra u de stemronde hebt gestart, worden alleen 
de risico’s meegenomen naar de stemronde die op dat moment in het systeem zitten. De risico’s die 
hierna nog worden ingevoerd komen niet in het stemformulier terecht, zodat iedereen hetzelfde 
stemformulier krijgt. 
 

1. Klik hier om de stemronde te starten. 
2. Hier ziet u het aantal risico’s die meegenomen worden naar de stemronde. 
3. Klik op de kans of één van de impact criteria om de legenda te bekijken. U kunt de legenda 

niet wijzigen. Dit kunt u doen via Register opties – Score methode aanpassen. Hiervoor de 
moet de sessie wel opnieuw opgestart worden. 

4. Bepaal of de maatregelen getoond worden in het stemformulier en of alle maatregelen 
worden getoond of alleen de maatregelen die gereed zijn. 

 

1 
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http://manual.riskid.nl/project-opties/
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Zodra u de stemronde heeft gestart komt u terecht in het stemresultaat overzicht. Hier ziet u het 
volgende: 

1. Dit zijn de risico’s die zijn meegenomen in de stemronde. 
2. Klik hier als u als facilitator een stem wilt uitbrengen. 
3. Wanneer alle benodigde stemmen binnengekomen zijn, kunt u hier de stemronde stoppen. 

Deelnemers kunnen hierna niet meer hun stem uitbrengen. 
4. Klik hier voor stemronde opties: 1. overzicht van wie wel/niet een stem heeft uitgebracht (zie 

onderstaande illustratie). 2. Bekijken van de stem legenda. 3. stemronde resetten (deze optie 
komt beschikbaar wanneer u de stemronde heeft gestopt). 

 

* Alle personen met een groene bol achter zijn/haar naam hebben zijn/haar stem doorgegeven. Alle 

personen met een rode bol achter zijn/haar naam hebben nog geen stem doorgegeven.  
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Beoordelen van risico’s 

  

Het beoordelen van risico’s gaat met een stemformulier. Het stemformulier staat standaard ingesteld 
op lijst view wat betekent dat alle risico’s onder elkaar worden getoond om op te scoren. Er kan ook 
gekozen worden om 1 risico per pagina te tonen in focus view. Om dan naar het volgend risico te 

gaan drukt de deelnemers op . Daarnaast kan er ook gekozen worden om te stemmen middels 
schuifbalken of via keuzelijsten/ dropdowns. Het is aan de deelnemer zelf te bepalen wat het 
makkelijkst voor hem/haar werkt. 
 

1. Hier scoort u het risico op kans van optreden door het verschuiven van de oranje bol. 
2. Hier scoort u de impact van het risico wanneer deze optreedt. 
3. Klik op de afkorting van kans of impact om de legenda te bekijken. 
4. Als u geen mening wilt geven op een risico, kunt u ervoor kiezen om het risico over te slaan. 
5. Deelnemers kunnen een opmerking plaatsen als toelichting op zijn/haar score. De facilitator 

kan de opmerkingen zien na het stoppen van de stemronde. 
6. Hier kunt u kiezen tussen het scoren van de risico’s met schuifbalken of dropdowns. 
7. Hier kunt u kiezen om de risico’s te tonen 1 per pagina of alle risico’s in een lijst. 
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8. Druk op Stem versturen rechtsonder in het scherm wanneer u klaar bent met het stemmen 

van alle risico’s. 
a. Het stemformulier wordt automatisch tussentijds opgeslagen. Dus u kunt op elk 

gewenst moment uitloggen en op een later tijdstip weer inloggen om door te gaan 
waar u was gebleven.  

8 
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Stemresultaten 

 

Wanneer u alle benodigde stemmen binnen heeft, kunt u op Stemronde stoppen drukken. Wanneer 
de stemronde is gestopt, kunnen deelnemers hun stem niet meer uitbrengen. Het is dan tijd om de 
resultaten te bespreken in een goed gesprek. Tijdens het gesprek kunt u vervolgens de risicoscore 
wijzigen. Let op dat u de risicoscore alleen kan wijzigen wanneer de stemronde is gestopt. 
 

1. Dit is het risicoscore dat gelijk is aan kans maal de som van de impacts. 
2. Het gewicht wordt bepaald o.b.v. de kleuren uit de risicomatrix. Als een risico na het 

stemmen bijvoorbeeld in een rood vakje in de matrix voor Tijd en een geel vakje in de matrix 
voor Geld belandt, betekent het dat je een rood vakje en een geel vakje in de resultaten 
tabel krijgt. Rood, geel en groen hebben we gekoppeld aan de numerieke waarden: 100, 10 
en 1 resp. We geven ze deze waarden zodat we een medaille ranking kunnen doen van de 
risico’s. Een rood vakje (goud) is 10x meer waard dan een gele (zilver), die weer 10x meer 
waard is dan een groene (brons). Dit doen we omdat we de risicomatrix niet symmetrisch 
hebben gemaakt. Een risico met een lage kans van optreden, maar hele ernstige gevolgen 
(kans: 1 en impact: 5) is rood omdat wij zo’n risico ernstiger vinden dan een risico waarbij het 
vaak optreedt, maar eigenlijk geen kwaad kan (kans: 5, impact: 1). Wiskundig gezien zou de 
risicoscore hetzelfde zijn, namelijk 5 (5×1 en 1×5) en zou het dus impliceren dat ze even 
belangrijk zijn. Het beeld na sorteren op gewicht sluit vaak beter aan bij wat de mensen 
voelen, en in de meeste gevallen zal dit niet veel schelen met de sortering op risicoscore, 
maar heb je meer zicht op de risico’s met kleine kans van optreden en catastrofale impact. 

3. Het systeem geeft duidelijk aan waar geen consensus is en waar de facilitator dus op moet 
ingaan. Dit wordt weergegeven op basis van de standaarddeviatie (SD). Vanuit de 
stemresultaten van de kans en de impacts berekent het systeem automatisch de gemiddelde 
afwijking die de groep heeft. Waarden die boven deze gemiddelde zitten worden rood 

omkaderd , wat betekent dat er in de groep geen consensus is over de waarde 
die daarover is gestemd. Dit vormt dan een discussie punt die de facilitator met de groep kan 
bespreken. 

4. RISKID gebruikt de modus berekening bij het tonen van de resultaten. Dit wil zeggen dat er 
geen gemiddeldes worden uitgerekend voor ieder risico, maar de waarde met de meeste 
stemmen. Als er voor de impact van een risico dus 4 keer op 1 is gestemd en 8 keer op 5, 
toont het systeem dat de impact van het risico = 5. De reden hiervoor is omdat het raar is dat 
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als bijvoorbeeld de impact in geld wordt aangeduid en 1 staat voor 100.000 euro en 5 staat 
voor 150 miljoen, door het gemiddelde te nemen de impact opeens 75 miljoen wordt. Zulke 
berekeningen kunnen niet zomaar gedaan worden voor zulke kwesties. Een ander voorbeeld 
zou zijn voor de impact in veiligheid: 1 betekent een schrammetje en 5 betekent mortaliteit. 
Het zou raar zijn als we hierin gaan bemiddelen en we het gemiddelde berekenen voor het 
risico. Als we dit wel zouden doen dan zouden we uitkomen met een resultaat waarbij 
niemand overlijdt. 

 

 
5. Opmerkingen van deelnemers. Tijdens het beoordelen kunnen deelnemers opmerkingen 

plaatsen bij het risico. Deze opmerkingen kan je nadat de stemronde is gestopt bekijken en 

gebruiken bij de discussie. De opmerkingen herken je aan het gele bolletje .  
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Risico details en risico score wijzigen 

 

Zodra de stemronde is gestopt kan er, tijdens het goede gesprek, de risico’s besproken worden die 

niet in consensus zijn. Vervolgens kan men de risicoscore wijzigen o.b.v. de discussie. Dit doet u door 

op een risico te klikken waardoor het rechterkader zal verschijnen (zie figuur). 

1. Het risico-spinnenweb. Hier ziet u hoe de verdeling van de impact is verdeeld voor dit risico. 

Hoe groter de oppervlakte, hoe groter het risico. 

2. Hier kunt u de score wijzigen. Klik op Bewaren om de score te behouden. 

3. Hier ziet u de risicoscore. Berekening is de kans maal de som van de impacts. 

4. Hier ziet u het gewicht van het risico. 

5. Klik hier om de oorzaken en gevolgen van het risico te zien. 

6. Klik hier om de distributie (spreiding) van de stemmen van de deelnemers te zien. 
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7. Hier kunt u een opmerking plaatsen bij het risico. Gebruik dit veld om de rationale van de 

score wijziging te formuleren. Hierdoor kunt u op een later moment weer teruglezen 

waarom de risicoscore was gewijzigd. 

De spreiding bespreken 

 

In RISKID kunt u gemakkelijk zien welke risico’s een spreiding hebben qua mening onder de 

deelnemers. De rood omkaderde risico’s in het stemresultaten overzicht tonen de risico’s die niet in 

consensus zijn en dus besproken moeten worden. Zodra u op een rood omkaderd impactscore klikt, 

verschijnt de distributie grafiek (zie figuur). Hier kunt u zien hoe de spreiding is verdeeld onder de 

deelnemers. Op de horizontale as ziet u de scores en op de verticale as het aantal stemmen per 

score. Een “dal” betekent een grote spreiding onder de deelnemers en een “berg” geeft aan dat de 

deelnemers het met elkaar eens zijn qua score. 

1. Hier kunt u de kans of impact kiezen waarvan u de distributie grafiek wilt inzien. 

2. Door op een staafdiagram te klikken kunt u zien wie deze score heeft gegeven.  
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De matrix view 

  

U kunt de stemresultaten niet alleen in een tabel overzicht zien, maar ook in een risicomatrix. Zo 

heeft u een duidelijk overzicht waar alle risico’s zich bevinden in de risicomatrix. 

1. Klik hier om de matrix view te openen. 

 

 

2. De cijfers in de matrix geven aan hoeveel risico’s in het vak zitten. Zodra u op het vak klikt, 
verschijnen rechts de risico’s die hierin vallen. 

3. Klik op een kleur om alle vakken van die kleur te selecteren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld alle 
kritieke risico’s filteren. 

4. Hier kunt u zien om welke impact matrix het gaat. 
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5. Na het selecteren van een vak of een kleur wordt aan de rechterkant de risico’s gefilterd die 

hierbij horen. 
6. Klik hier om terug te keren naar het tabel overzicht van de stemresultaten. 
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4. Maatregelen 
Zodra alle risico’s zijn beoordeeld en zijn besproken kunt u maatregelen toevoegen aan de (kritieke) 
risico’s. 
 

 
 

1. Hier ziet u de lijst met risico’s, klik op een risico om een maatregel aan het risico te koppelen. 
2. Hier ziet u het aantal maatregelen die al gekoppeld staan aan het risico. 
3. Hier kunt u de risico’s sorteren. 
4. Klik hier om de maatregelenstap te sluiten of te openen. Wanneer de maatregelenstap is 

gesloten, kan alleen de facilitator maatregelen toevoegen of wijzigen.   
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Maatregelen toevoegen 
Zodra u klikt op een risico zal een rechterkader verschijnen waar u uw maatregelen kunt toevoegen. 

 

 
1. Klik hier om de oorzaken en gevolgen van het risico te zien. Oorzaken en gevolgen, maar ook 

andere risico-informatie kan nog aangepast worden. 

2. Klik op  om een risico-eigenaar aan te stellen voor dit risico. Het is mogelijk om meerdere 
risico-eigenaren aan te stellen voor een risico. 

3. Klik op de knop Maatregel toevoegen om een nieuwe maatregel toe te voegen aan het risico. 
4. Klik hier om de status van het risico te wijzigen. 
5. Wijzig hier de status van de maatregel (Nieuw, Geparkeerd, In behandeling, Afgerond of 

Doorlopend). 
6. Hier kunt u een deadline instellen voor wanneer er actie ondernomen moet worden voor 

deze maatregel. RISKID stuurt automatische alerts naar de risico-eigenaar en maatregel 
eigenaar wanneer het risico 2 weken voor de deadline of verlopen is. 

7. Klik op  om een maatregel eigenaar (actiehouder) aan te stellen voor de 
maatregel. Meerdere actiehouders voor een maatregel is mogelijk.  

8. Geef aan of een maatregel een preventieve of correctieve werking heeft. 

9. Klik op  om een opmerking toe te voegen of te wijzigen en op  om een maatregel te 
verwijderen.  
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5. Target risico 

 
U kunt in deze stap het rest risico bepalen van de risico’s waar u maatregelen voor hebt gedefinieerd. 
De procedure is hetzelfde als die van de beoordelingsstap hiervoor, alleen wordt in dit geval alleen 
de risico’s met maatregelen meegenomen ter beoordeling. De vraag aan de deelnemers is wat het 
risico zou zijn nadat de gedefinieerde maatregelen zijn geïmplementeerd. De risico’s op het 
stemformulier staan in beginsel op het initieel/huidig risico dat in de eerdere beoordelingsstap was 
vastgesteld. 
 
In het hoofdstuk 3. Stemmen kunt u de beschikbare functionaliteiten van deze stap lezen.  
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6. Resultaat 
In de laatste stap worden alle resultaten van de sessie in een lijst getoond.  

 

1. Hier ziet u hoeveel maatregelen aan dit risico hangen. 

2. Eindresultaat van risicoscore en gewicht. Wanneer het restrisico is ingevoerd wordt deze 

risicoscore en gewicht getoond. 

3. Verschil tussen de initiële/huidige risicoscore en de rest risicoscore.  

1 
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Risico’s verplaatsen naar register/ sessie archiveren 

 

Zodra u een sessie heeft afgerond kunt u de risico’s uit uw sessie overhevelen naar uw 

registeroverzicht en de sessie archiveren. Een gearchiveerde sessie is niet meer toegankelijk en 

wordt als inactief getoond in het sessie overzicht, maar u kunt nog wel een sessie rapport genereren 

van een gearchiveerde sessie. 

1. Om de risico’s te verplaatsen en de sessie te archiveren klikt uw bovenaan uw scherm 

op . 

2. In het pop-up menu kunt u kiezen uit een aantal opties. Om de risico’s te verplaatsen naar 

uw registeroverzicht klikt u op de optie Sessie archiveren. De andere opties worden uitgelegd 

in Sessie opties. 

 

U kunt nu bepalen welke risico’s uit de sessie meegenomen moeten worden naar het 

registeroverzicht. Dit doet u door alle risico’s te selecteren, of risico’s één voor één te selecteren die 

meegenomen moeten worden naar het registeroverzicht voor beheer. Zodra u alle risico’s heeft 

geselecteerd die verplaatst moeten worden klikt u op de knop Archiveren. 

1. Klik hier om alle risico’s te selecteren of deselecteren. 

2. Vink risico’s individueel aan om een selectie te maken van de risico’s die verplaatst moeten 

worden. 

3. Klik op de knop Archiveren om de geselecteerde risico’s naar het registeroverzicht te 

verplaatsen. Met Alles archiveren neemt hij alle risico’s mee ongeacht wat geselecteerd is.  

1 

2 

2 

1 

3 



98 
Terug naar de inhoudsopgave – Terug naar rollen 

Algemene gebruiker 
Mijn risico’s 

  

Na ingelogd te zijn in uw RISKID-account ziet u in het linker menu Mijn Risico’s staan. Hier vindt u een 

overzicht van alle risico’s, over al uw betrokken registers heen, waarvan u de risico-eigenaar bent. 

Dus u hebt in een overzicht al uw risico’s bij elkaar en dat maakt het beheren van uw risico’s een stuk 

makkelijker en overzichtelijker. 

Zodra u klikt op een risico in uw risico overzicht zal er een rechterkader verschijnen (Risico’s inzien en 

aanpassen). In dit menu kunt u aanpassingen maken aan uw risico: 

- Maatregelen toevoegen aan risico 

- Risicoscore aanpassen 

U kunt de risicolijst ook filteren op verschillende parameters (Risico’s filteren).  
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Risicoscore aanpassen 

 

Door op Score in de detail view van het risico te drukken, kunt u de score van het risico bewerken.  

 

 

1. Klik hier om in de drop down menu uw score te bepalen voor de kans en impact voor het 

risico. 

2. Zodra u de score heeft bepaald voor zowel de kans van optreden als de impact(s) voor het 

risico, klikt u op de knop Bewaren om de nieuwe score op te slaan. (Let op, u kunt alleen 

bewaren wanneer alle waarden zijn ingevuld)  

3. Klik op rest risico om het rest risico in te vullen of te wijzigen. 
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Hier ziet u de trendlijn van de (rest)risicoscore: 

4. De verticale as geeft de risicoscore aan. 

5. De horizontale as geeft de datum aan. 

6. Door te schuiven met de balken kunt u zelf instellen welke periode u wilt tonen.  

4 
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Risico’s inzien en aanpassen 

 

Zodra u een risico heeft toegevoegd aan de register risicolijst, of een risico heeft aangeklikt, 

verschijnt er een gedetailleerde weergave van het risico. In het rechterkader kunt u details van het 

risico zien en wijzigingen aanbrengen indien nodig. 

1. Klik hier om maatregelen toe te voegen aan het risico (Maatregelen toevoegen aan risico) of 

een risicoscore toe te voegen of te wijzigen (Risicoscore aanpassen). 

2. Hier ziet u de huidige en target risicoscore. 

3. ADVANCED: Klik hier om een bestand toe te voegen of te bekijken welke bestanden al zijn 

toegevoegd. 

4. Klik hier voor extra opties 

 
a. Escaleren naar een strategisch register. 

b. Kopiëren/verplaatsen van een risico. 

c. Risicolog bekijken. 

d. Risico verwijderen. 

5. Klik hier om te bepalen wat de status van uw risico is. (Bijv.; Nieuw, Afgerond, Opgetreden) 

6. Klik op de risico omschrijving om deze aan te passen. 

7. Klik hier om een risico-eigenaar te koppelen aan het risico. (Om teamleden toe te voegen, ga 

naar Teamlid/volger toevoegen of klik op ). Wanneer u met uw cursor over een risico-

eigenaar heen gaat kunt u deze verwijderen . 

8. Klik hier om een categorie te koppelen aan uw risico. Om categorieën toe te voegen, ga naar 

het hoofdstuk Categorieën/tags beheren. 

9. Hier kunt u de gewenste mitigatiestrategie kiezen. 

10. Bepaal hier of het risico publiek of privé is. Bij Teamleden beheren is het mogelijk om iemand 

alleen leesrechten te geven tot publieke risico’s. 

11. Hier ziet u de risicokosten of bij het gebruik van kwantificatie de verwachte kosten en 

vertraging. 
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1. Hier kunt u uw risico verrijken met mogelijke oorzaken en gevolgen. 

2. Hier kunt u doelstellingen aan risico’s koppelen. Om doelstellingen toe te voegen aan uw 

register, ga naar het hoofdstuk Categorieën/tags beheren. 

3. Hier kunt u uw risico taggen. Om tags of collecties toe te voegen aan uw register, ga naar het 

hoofdstuk Categorieën/tags beheren. 

4. Typ hier uw risico-opmerking. 
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Maatregelen toevoegen aan risico 

 

Door op Maatregelen in de detail view van het risico te drukken, kunt u de bestaande maatregelen 

bewerken en nieuwe maatregelen aan het risico toevoegen. 

 

1. Hier kunt u klikken om een nieuwe maatregel toe te voegen aan het risico. 

2. Geef aan of een maatregel een preventieve of correctieve werking heeft. 

3. Hier ziet u de toegevoegde maatregel of bestaande maatregelomschrijving aanpassen. 

4. Klik hier om een maatregel te verwijderen . 

5. Voeg een opmerking toe aan de maatregel of bekijk huidige opmerkingen . 

6. Klik hier om de status van uw maatregelen aan te passen (bijv.: Nieuw, In behandeling, 

Geparkeerd). 

7. Hier kunt u een einddatum instellen voor wanneer de maatregelen moet zijn 

geïmplementeerd. (RISKID stuurt op twee momenten automatisch een herinnering naar de 

actiehouder en risico-eigenaar: 1. twee weken voor de einddatum en 2. zodra de deadline is 

verlopen). 

8. Hier kunt u de maatregelkosten toevoegen of wijzigen. 

9. Hier kent u een actiehouder toe aan de maatregel. U kunt meerdere actiehouders toekennen 

aan een maatregel. Wanneer u met uw cursor over een maatregeleigenaar heen gaat kunt u 

deze verwijderen . 
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Risico’s filteren 

  

In RISKID kunt u gemakkelijk een lijst met risico’s opmaken die u wilt hebben d.m.v. onze risicofilter. 

Deze filter kan ingesteld worden op basis van een risico status, categorie of tags. Onze filter werkt als 

volgt. Een risico kan slechts 1 status hebben, dus wanneer u gaat filteren op risico status en u kiest 

meerdere statussen, dan ziet u in de lijst de risico’s terug met status 1 OF status 2. Deze OF operator 

werkt hetzelfde wanneer u filtert op categorieën. Het is anders wanneer u filtert op tags. Kiest u 

meerdere tags binnen een tag collectie om te filteren, dan krijgt u een lijst met risico’s met tag 1 EN 

tag 2. Dus binnen tag collecties wordt er gefilterd met een EN operator. Het systeem gebruikt ook 

een EN operator wanneer u filtert met tags uit verschillende collecties, categorieën of statussen. 

1. Klik hier om de risico filter te openen 

2. Klik hier om uw risico’s te filteren. U kunt op de volgende variabelen filteren: 

a. Risico-eigenaar 

b. Risico status 
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c. Mitigatiestrategie 

d. Categorieën 

e. Tags 

3. Hier kunt u zoeken naar specifieke categorieën, tags of statussen. 

4. Standaard worden risico’s op Nieuw en Actueel gefilterd. In het risicofilter kunnen er extra 

filters toegevoegd worden. Klik op Filter resetten om weer terug te gaan naar de standaard 

setting, Nieuw en Actueel. 
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Mijn maatregelen 

  

In het linker menu ziet u Mijn Maatregelen. Hier vindt u een overzicht van alle maatregelen, over al 

uw betrokken registers heen, waarvan u de actiehouder bent. Dus u hebt in een overzicht al uw 

maatregelen c.q. acties bij elkaar en dat maakt het beheren van uw acties een stuk makkelijker en 

overzichtelijker. 

 

In de maatregel lijst kunt u de maatregelen beheren binnen het register. Zo kunt u gemakkelijk zien 

welke maatregelen over de deadline zijn en wat de status ervan zijn. De lijst wordt automatisch 

gefilterd op maatregelen die Nieuw, In behandeling of Doorlopend zijn. Daarnaast worden alleen de 

maatregelen getoond van risico’s die Nieuw en Actueel zijn. 

1. Hier ziet u alle maatregelen in het register, klik op een maatregel om de gedetailleerde 

gegevens te zien. 

2. Dit is het risico waar de maatregelen bij hoort. 

3. Hier kunt u zien wat de deadline van een maatregel is. De kleurenwijzer geeft de status van 

de maatregel weer t.o.v. de deadline.  

e. Turquoise: een maatregel die niet Gereed is en waarvan de huidige datum meer dan 

2 weken voor de deadline is. 

f. Oranje: een maatregel die niet op Gereed is en waarvan de huidige datum binnen 

twee weken voor de deadline is. 

g. Groen: een maatregel die op Gereed staat. 

h. Rood: Maatregelen over de deadline zijn. 

4. Hier ziet u de actiehouders van een maatregel . Wanneer u met de cursor over de 

initialen van een actiehouder gaat wordt de volledige naam getoond. 

5. Hier wordt de maatregeltype getoond. 

6. Klik hier om het venster te openen om de maatregelenlijst te filteren. U kunt de maatregelen 

op maatregel eigenaar, maatregel status en risicostatus filteren. 

7. Hier kunt u de maatregelen sorteren op basis van de geselecteerde criteria in de drop down 

menu.  
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1. Klik hier om de deadline van de maatregel aan te passen. 

2. Klik hier om de status van de maatregel aan te passen. 

3. Klik hier om de maatregeltype te wijzigen. 

4. Hier ziet u de omschrijving van de maatregel. 

5. Klik hier om een actiehouder te wijzigen of toe te voegen. 

6. ADVANCED: Klik hier om een bestand aan de maatregel toe te voegen. 

7. Hier kunt u zien aan welk risico de maatregel is gekoppeld. 

8. Klik op  om: 

– Om meer informatie over het risico te kunnen bekijken (Details laten zien). 

– Om de maatregel te verwijderen. 

Rechtsonder in het rechterkader ziet u een opmerkingenveld. Hier kunt u bijvoorbeeld de voortgang 

en bijzonderheden registreren die betrekking hebben op de maatregel. 
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Mijn sessies 

 

In het linker menu staat Mijn Sessies. U vindt daar alle sessies waarvoor u uitgenodigd bent.  

 

1. Klik hier als u een sessie, waarvoor u uitgenodigd bent, wilt toevoegen aan uw overzicht.  

U wordt dan verzocht de sessie code in te voeren die u ontvangen heeft bij de uitnodiging. 

De sessie wordt dan toegevoegd in de lijst. U kunt vervolgens te allen tijde deelnemen aan 

uw sessies door in te loggen en op Meedoen te klikken. 

Facilitator 
Als facilitator van een sessie kunt u ook via Mijn sessie gemakkelijk bij u sessie komen. Vanuit hier 

kunt u een sessie aanmaken of ingaan door op Vervolgen te klikken. Ga naar Sessie overzicht voor 

meer informatie over het aanpassen van een sessie.  

1 



109 
Terug naar de inhoudsopgave – Terug naar rollen 

Register bekijken als Teamlid 
Wanneer u als teamlid bent toegevoegd aan een register heeft de registermanager u bepaalde 

rechten gegeven welke risico’s u mag inzien. 

 

Wanneer u inlogt in RISKID vindt u linksboven alle registers waar u teamlid van bent. Klik op een 

register om deze vervolgens te openen. 

 

1. Wanneer u in uw register menu op Risico’s drukt, dan ziet u de register risicolijst. Hier 

bevinden zich alle risico’s van het register. Door op een risico te klikken ziet u meer detail 

gegevens van het risico, zoals: oorzaken, gevolgen, risicostatus, risico-eigenaar, maatregelen, 

etc. 

2. Risico’s worden automatisch op de status Nieuw en Actueel gefilterd. Op deze manier ziet u 

direct de meest belangrijke risico’s. 

3. Risico met een selectievakje  zijn uw eigen risico’s die u kunt bewerken (Risico’s 

aanpassen). De risico’s zonder selectievakje mag u alleen lezen (Risico’s inzien).  

4. Klik hier om te wisselen tussen de risicolijst en de risicomatrix. 

5. Klik hier om te wisselen tussen het tonen van de Huidige risicoscore of de Target risicoscore. 

6. Klik hier om een extra kolom aan de risicolijst toe te voegen. Deze kolom kan informatie over 

de tags, categorieën of risico-eigenaar bevatten. 

7. Klik hier om uw risico filter te openen om risico’s te filteren op basis van categorieën, status 

of tags. 
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8. Klik hier om uw risico’s te sorteren op verschillende waardes, zoals: risicoscore (per kans of 

impact), gewicht (standaard), risico omschrijving of risico index. 

9. Klik hier om het register dashboard te bekijken (Register dashboard). 

10. Risico’s kunnen gemarkeerd worden als publiek of privé. Wanneer een risico is gemarkeerd als 

privé verschijnt er een icoon achter het risico . Alleen registermanagers en teamleden die 

alle risico’s mogen zien, zien deze risico’s verschijnen in de register risicolijst. 

Risico’s in de lijst die licht grijs zijn gemaakt, zijn risico’s die op het moment in een sessie zitten. Deze 

risico’s kunnen niet op geklikt worden. Een facilitator heeft dus een nieuwe sessie aangemaakt met 

een aantal bestaande risico’s uit de register risicolijst. 

In de register risicolijst bevinden zich een aantal opties die u kunt gebruiken om de risico’s en andere 

risicogegevens te bewerken. 

- Risico’s aanpassen 

- Risico’s inzien 

- Risico’s filteren 

- Risico’s selecteren 

- Meerdere risico’s tegelijk aanpassen 

- Risico’s kopiëren/verplaatsen 

- Register dashboard 

Risico matrix 

 

Hier ziet u de matrix van het register. De matrix is verdeeld in vakken met de kans op de horizontale 

as en de impact op de verticale as. Elk vak geeft het gewicht aan in kleuren van groen (lage risico’s) 

tot rood (kritieke risico’s). In het vak wordt aangegeven hoeveel risico’s hierin vallen. De mate waarin 

het vak donker is gevuld geeft aan hoeveel risico’s er in verhouding tot de rest van het register in het 

vak vallen. 

1. Klik op een vak of een kleur onderaan de matrix om de risico’s te tonen. De risico’s die u 

selecteert worden rechts in de lijst gefilterd. 

2. Klik hier om te wisselen van matrix tussen de verschillende impactklassen. 

3. Klik hier om terug te gaan naar het risico overzicht. 
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Risico’s aanpassen 

 

Zodra u een risico heeft toegevoegd aan de register risicolijst, of een risico heeft aangeklikt, 

verschijnt er een gedetailleerde weergave van het risico. In het rechterkader kunt u details van het 

risico zien en wijzigingen aanbrengen indien nodig. 

1. Klik hier om maatregelen toe te voegen aan het risico (Maatregelen toevoegen aan risico) of 

een risicoscore toe te voegen of te wijzigen (Risicoscore aanpassen). 

2. Hier ziet u de huidige en target risicoscore. 

3. ADVANCED: Klik hier om een bestand toe te voegen of te bekijken welke bestanden al zijn 

toegevoegd. 

4. Klik hier voor extra opties 

 
a. Escaleren naar een strategisch register. 

b. Kopiëren/verplaatsen van een risico. 

c. Risicolog bekijken. 

d. Risico verwijderen. 

5. Klik hier om te bepalen wat de status van uw risico is. (Bijv.; Nieuw, Afgerond, Opgetreden) 

6. Klik op de risico omschrijving om deze aan te passen. 

7. Klik hier om een risico-eigenaar te koppelen aan het risico. Wanneer u met uw cursor over 

een risico-eigenaar heen gaat kunt u deze verwijderen . 

8. Klik hier om een categorie te koppelen aan uw risico. 

9. Hier kunt u de gewenste mitigatiestrategie kiezen. 

10. Bepaal hier of het risico publiek of privé is. Wanneer een risico is gemarkeerd als privé 

verschijnt er een icoon achter het risico . Alleen registermanagers en teamleden die alle 

risico’s mogen zien, zien deze risico’s verschijnen in de register risicolijst. 

11. Hier ziet u de risicokosten of bij het gebruik van kwantificatie de verwachte kosten en 

vertraging. 
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1. Hier kunt u uw risico verrijken met mogelijke oorzaken en gevolgen. 

2. Hier kunt u doelstellingen aan risico’s koppelen. 

3. Hier kunt u uw risico taggen. 

4. Typ hier uw risico-opmerking. 
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Maatregelen toevoegen aan risico 

 

Door op Maatregelen in de detail view van het risico te drukken, kunt u de bestaande maatregelen 

bewerken en nieuwe maatregelen aan het risico toevoegen. 

 

1. Hier kunt u klikken om een nieuwe maatregel toe te voegen aan het risico. 

2. Geef aan of een maatregel een preventieve of correctieve werking heeft. 

3. Hier ziet u de toegevoegde maatregel of bestaande maatregelomschrijving aanpassen. 

4. Klik hier om een maatregel te verwijderen . 

5. Voeg een opmerking toe aan de maatregel of bekijk huidige opmerkingen . 

6. Klik hier om de status van uw maatregelen aan te passen (bijv.: Nieuw, In behandeling, 

Geparkeerd). 

7. Hier kunt u een einddatum instellen voor wanneer de maatregelen moet zijn 

geïmplementeerd. (RISKID stuurt op twee momenten automatisch een herinnering naar de 

actiehouder en risico-eigenaar: 1. twee weken voor de einddatum en 2. zodra de deadline is 

verlopen). 

8. Hier kunt u de maatregelkosten toevoegen of wijzigen. 

9. Hier kent u een actiehouder toe aan de maatregel. U kunt meerdere actiehouders toekennen 

aan een maatregel. Wanneer u met uw cursor over een maatregeleigenaar heen gaat kunt u 

deze verwijderen . 
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Risicoscore aanpassen 

 

Door op Score in de detail view van het risico te drukken, kunt u de score van het risico bewerken.  

 

 

1. Klik hier om in de drop down menu uw score te bepalen voor de kans en impact voor het 

risico. 

2. Zodra u de score heeft bepaald voor zowel de kans van optreden als de impact(s) voor het 

risico, klikt u op de knop Bewaren om de nieuwe score op te slaan. (Let op, u kunt alleen 

bewaren wanneer alle waarden zijn ingevuld)  

3. Klik op rest risico om het rest risico in te vullen of te wijzigen. 
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Hier ziet u de trendlijn van de (rest)risicoscore: 

4. De verticale as geeft de risicoscore aan. 

5. De horizontale as geeft de datum aan. 

6. Door te schuiven met de balken kunt u zelf instellen welke periode u wilt tonen.  

4 

5 
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Risico’s inzien 
Wanneer u teamlid bent van een register kan de registermanager u leesrechten geven voor andere 

risico’s binnen het register. U kunt het risico dan in de risicolijst zien en bekijken, maar niet 

aanpassen. 

 

Wanneer u een risico opent ziet u het risicodetailscherm met informatie zoals de oorzaken, gevolgen, 

categorie, etc. Wanneer u ook de maatregelen en score wilt bekijken, klikt u linksboven op Risico. Klik 

vervolgens op Maatregelen of Score of deze te bekijken. 
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Risico’s filteren 

  

In RISKID kunt u gemakkelijk een lijst met risico’s opmaken die u wilt hebben d.m.v. onze risicofilter. 

Deze filter kan ingesteld worden op basis van een risico status, categorie of tags. Onze filter werkt als 

volgt. Een risico kan slechts 1 status hebben, dus wanneer u gaat filteren op risico status en u kiest 

meerdere statussen, dan ziet u in de lijst de risico’s terug met status 1 OF status 2. Deze OF operator 

werkt hetzelfde wanneer u filtert op categorieën. Het is anders wanneer u filtert op tags. Kiest u 

meerdere tags binnen een tag collectie om te filteren, dan krijgt u een lijst met risico’s met tag 1 EN 

tag 2. Dus binnen tag collecties wordt er gefilterd met een EN operator. Het systeem gebruikt ook 

een EN operator wanneer u filtert met tags uit verschillende collecties, categorieën of statussen. 

1. Klik hier om de risico filter te openen 

2. Klik hier om uw risico’s te filteren. U kunt op de volgende variabelen filteren: 

a. Risico-eigenaar 

b. Risico status 

c. Mitigatiestrategie 

1 
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d. Categorieën 

e. Tags 

3. Hier kunt u zoeken naar specifieke categorieën, tags of statussen. 

4. Standaard worden risico’s op Nieuw en Actueel gefilterd. In het risicofilter kunnen er extra 

filters toegevoegd worden. Klik op ‘Filter resetten’ om weer terug te gaan naar de standaard 

setting, Nieuw en Actueel. 
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Risico’s selecteren 

  

Het is mogelijk om risico’s individueel te selecteren of met een knop alles te selecteren. Wanneer de 

risico’s zijn gefilterd via de risicofilter, is het gemakkelijk om met een knop al deze risico’s te 

selecteren. Het selecteren van risico’s is belangrijk bij het tegelijk aanpassen van de risico’s. 

1. Klik op het vakje  linksboven om alle getoonde risico’s (na het filteren) te selecteren. 

Wanneer alle risico’s zijn getoond ziet het vakje er zo uit . 

2. Klik op de vakjes  voor elk risico om deze individueel te selecteren of te deselecteren. 

1 

2 
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Meerdere risico’s tegelijk aanpassen 

 

Na het selecteren van 2 of meer risico’s verschijnt er een scherm aan de rechterkant met opties om 

de risico’s tegelijk aan te passen. Wanneer er staat Meerdere waarden hebben de risico’s 

verschillende waarden zoals meerdere categorieën of statussen. Bij het veranderen van een van deze 

waarden veranderen alle geselecteerde risico’s naar die waarden. 

Risico-eigenaren en tags 

Bij risico-eigenaren en tags zijn er meerdere opties mogelijk. Wanneer een eigenaar of tag wordt 

getoond betekent het niet dat alle risico’s deze eigenaar of tag hebben, maar dat er minstens een 

risico is die deze eigenaar of tag heeft. Wanneer u alle geselecteerde risico’s wilt voorzien van deze 

eigenaar of tag, kunt u de eigenaar of tag nogmaals toevoegen via het  of + Nieuwe tag.  
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Risico’s kopiëren/verplaatsen 

 

In het risicodetail scherm kunt u via  klikken op Kopiëren/Verplaatsen. 

 

1. Hier kunt u bepalen naar welk register u de risico’s wilt verplaatsen of kopiëren. U kunt ook 

risico’s kopiëren naar het huidige register. 

2. Bepaal de risiconaam van de kopie. 

3. Selecteer welke gegevens u wilt meenemen. Bij het kopiëren naar een ander register is het 

niet mogelijk om alle informatie mee te nemen.  

1 
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Register dashboard 

Onder een register ziet u Dashboard staan of dit icoon rechtsboven het register . Dit is het 

register dashboard en geeft u snel een duidelijk overzicht van de belangrijkste risicodata van uw 

register. Risicodata die getoond wordt is automatisch gefilterd op de filters die aanstaan in de 

risicolijst. Ga naar Risico’s filteren voor meer informatie. 

In uw dashboard ziet u de volgende dashboard widgets: 

a. Risico scores 

b. Maatregelen(type) 

c. Categorieën/kosten 

d. Top 10 risico’s 

 

1. Klik hier om risico en maatregel filters te bekijken of te verwijderen. 

2. Klik op  om de widget uit te klappen naar volledig scherm. 

 

 

3. Klik op  om een afbeelding te downloaden. 

1 
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Risico scores 

 

In de risico score widget vindt u een overzicht van de risico score en hoe deze verdeeld zijn over de 

impact klassen binnen uw register. 

Verder ziet u onder de cirkeldiagrammen het totaal aantal risico die worden getoond. In de 

diagrammen worden alleen risico’s met een score getoond, vandaar dat dit getal kan afwijken van 

het totale aantal risico’s in het register. 
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Het unieke van onze dashboards is dat u erin kunt doorklikken om naar de gedetailleerde gegevens 

te gaan. Zo kunt u direct klikken op het rode vlak van het Geld cirkeldiagram. U komt dan terecht in 

het register risicolijst waarin, met een filter, u alleen de rode geld risico’s ziet. Eenmaal in de 

risicolijst kunt u verder inzoomen in de specifieke risico’s die u wilt doorlichten. 

Maatregelen(type) 

  

In de maatregelen widget ziet u alle maatregelen incl. de status in het register. Zo kunt u in een 

oogopslag zien hoe het ervoor staat met de beheersing van uw register. Hoeveel maatregelen zijn 

over hun deadline heen? Hoeveel maatregelen naderen hun deadline (2 weken voor de deadline 

datum)? 

Ook deze widget kunt u op doorklikken om zo naar de gewenste gedetailleerde informatie te gaan. 

Zodra u klikt op één van de kleurschijven zult u doorverwezen worden naar de maatregelen in het 

register gefilterd op de gekozen maatregel status. 
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Naast de maatregelstatus is het ook mogelijk om de verdeling van maatregeltype te kunnen zien 

door op  te klikken. Maatregeltypes zijn onderverdeeld in preventief, correctief en algemeen.  
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Categorieën/kosten 

 

In de categorieën widget kunt u zien hoe de register risico’s zijn onderverdeeld in de verschillende 

categorieën. Hier ziet u bijvoorbeeld de risico’s onderverdeeld staan in de 7 RISMAN-brillen. Klikt u 

op een van de kleurschijven, wordt u doorgestuurd naar uw register risicolijst gefilterd op de risico’s 

van die categorie. De categorieën kunt u zelf naar wens instellen in uw register. 

Top 10 risico’s 

 

De laatste dashboard widget toont de top 10 risico’s binnen het register. Deze selectie is gemaakt op 

basis van het risicogewicht. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de risico matrix en waar het 

risico valt binnen de matrix. Alle rode risico’s zullen als eerste getoond worden omdat deze het 

zwaarst vallen binnen uw register.  



127 
Terug naar de inhoudsopgave – Terug naar rollen 

ENTERPRISE: Escaleren & Delegeren 
Met deze functionaliteit kunt u gemakkelijker risico’s met elkaar delen over verschillende registers. U 

kunt nu gemakkelijk risico’s vanuit andere registers escaleren naar het strategische register. Vanuit 

dit register is het dan weer mogelijk om risico’s te delegeren naar uw register. 

Escaleren 
Het escaleren van risico’s is een risico delen met een register dat is gekenmerkt als strategisch 

register. 

Risico’s escaleren naar het strategisch register 

 

1. In de risicolijst, open een risico zodat er rechts een detailscherm verschijnt. 

2. In het detailscherm, klik op  en vervolgens op Escaleren. 

 

3. Bepaal vervolgens welke informatie je wilt delen. Het is niet mogelijk om andere informatie 

te delen dan wat hier getoond wordt. 

Geëscaleerde risico’s beheren vanuit het lagere register 

Wanneer een risico is geëscaleerd naar het strategische register, kan hij verder beheerd worden in 

het Geëscaleerd naar lijstje. 

1 
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1. Klik op Escaleren & Delegeren. 

2. Kies Geëscaleerd naar. 

 

3. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn geëscaleerd naar het strategisch register. 

4. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het strategische register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan 

het risico werken. 

 

5. Door te klikken op  kunt u het risico Terugtrekken. 
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Delegeren 
Vanuit het strategische register kunnen er risico gedelegeerd worden naar uw register. 

Gedelegeerde risico’s beheren vanuit het lagere register 

 

1. Klik op Escaleren & Delegeren. 

2. Kies Gedelegeerd in. 

 

3. Links vindt u alle risico’s die vanuit dit register zijn geëscaleerd naar het strategisch register. 

4. Na het openen van een risico kunt u aan de rechterkant het risico nog wijzigen. Deze 

wijzigingen zijn ook te zien vanuit het lagere register. Hier kunt u dus gezamenlijk aan het 

risico werken. 

Hier kunt u het risico accepteren en verschijnt deze in u risicolijst.  
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Administrator 
Admin tools 
Als administrator heeft u een aantal functies tot uw beschikking. Zo kunt u de tags en collecties 

binnen het domein beheren en nieuwe gebruikers aanmaken. Linksboven in het hoofdmenu in 

RISKID ziet u Admin staan. Zodra u hierop klikt wordt u doorgestuurd naar uw admin tool scherm. 

Alleen gebruikers met een Admin account hebben toegang tot deze tool. Registermanager en 

algemene gebruikers accounts kunnen hier niet in. 

Dit zijn de mogelijkheden: 

- Gebruikers 

- Risicotags en doelstellingen 

- Register templates 

- ADVANCED: Risicobibliotheek 

- ENTERPRISE: Register tags 

- ENTERPRISE: Register levels 

Gebruikers 

 

Als administrator heeft u een aantal functies tot uw beschikking. U kunt o.a. nieuwe gebruikers aan 

RISKID toevoegen. Linksboven in het hoofdmenu in RISKID ziet u Admin staan. Zodra u hierop klikt 

wordt u doorgestuurd naar uw admin tool scherm. Standaard start u in de Gebruikers optie. 

1. Klik hier om naar uw admin tools te gaan. 

 

 

2. Klik hier om een nieuwe gebruiker aan RISKID toe te voegen (Gebruiker aanmaken). 

3. Typ in de zoekbalk de voor- of achternaam om een gebruiker te zoeken. 
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4. Hier  kunt u gebruikers filteren op Type en Status. 

 

Gebruiker wijzigen 

 

U kunt op een gebruiker account klikken om wijzigen aan te brengen. 

1. Klik hier om de accountgegevens te wijzigen (naam en/of email). 

2. Hier ziet u van welke registers en sessies de gebruiker eigenaar is. 

3. Klik op de drop down menu om de account type te wijzigen. De verschillende types en hun 

functies wordt hieronder uitgelegd. 

4. Klik op de drop down menu om de status van de gebruiker te wijzigen (actief/inactief).  

1 
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Gebruiker aanmaken 

 

Klik op + Gebruiker om een gebruiker toe te voegen aan RISKID. 

De volgende gegevens moeten worden ingevuld: 

1. Vul hier de voornaam en achternaam van de gebruiker in. 

2. Vul hier een geldige email in van de gebruiker (deze wordt gebruikt om in te loggen). 

3. Bepaal in de drop down menu het type account die toegewezen wordt aan de gebruiker. 

a. Register Manager (kan registers en sessies opzetten en beheren) 

b. Admin (zelfde rechten als Register Manager aangevuld met Admin tools. Een admin 

heeft toegang tot alle registers en sessies) 

c. Algemene gebruiker (kan aan sessies deelnemen en toegewezen risico’s en 

maatregelen beheren in eigen omgeving) 

4. Klik op de knop OK om de gebruiker toe te voegen.  
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Wachtwoord herstellen 

 

Mocht een gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeten zijn, kunt u deze gemakkelijk resetten. De 

gebruiker wordt dan gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken bij de volgende inlog. Zoek in de 

zoekbalk naar de betreffende gebruiker. Een gebruiker kan alleen gezocht worden op voor- of 

achternaam. 

1. Klik hier om naar de gebruikersinstellingen te gaan . 

2. Klik hier om het wachtwoord te resetten.  

2 
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Risicotags en doelstellingen 

 

Nadat u linksboven op Admin heeft gedrukt, ziet u in het linker menu de optie Risicotags en 

doelstellingen (om doelstellingen te kunnen beheren heeft u het pakket ENTERPRISE nodig met de 

functionaliteit Doelstellingen).  

Risicotags 
Een collectie is een container waarbinnen de verschillende tags vallen. U kunt bijvoorbeeld een 

collectie Locaties aanmaken met de tags: Rotterdam, Delft, Amsterdam, Utrecht, etc. Maar ook 

bijvoorbeeld een collectie Registerfase met de tags: Analyse, Ontwerp, Realisatie, Onderhoud, etc. 

Alleen de administrator kan collecties aanmaken en verwijderen. Let op dat wanneer u een collectie 

verwijdert, dit voor alle gerelateerde risico’s in het domein gelden; de links met de tags worden als 

het ware verwijderd. 

Nadat u de collecties en tags heeft aangemaakt, komen zij beschikbaar voor de registers. 

Registermanagers kunnen kiezen welke collecties en tags ze willen gebruiken in hun registers (zie 

Register tags om tags en collecties te selecteren tijdens het aanmaken van een register. Zie Tags en 

collecties beheren wanneer het register al bestaat en je tags en collecties wilt toevoegen of 

verwijderen). 

Door risico’s te taggen, kan men vervolgens heel gemakkelijk dwarsdoorsneden maken van de 

risicolijst via de risico filter (zie Risico’s inzien voor uitleg om risico’s te taggen). Bijvoorbeeld alle 

risico’s die zich afspelen in Rotterdam en Utrecht, in de Ontwerpfase (zie Risico’s filteren). 

Hieronder vindt u een uitleg hoe u collecties en tags aan kunt maken. 

 

1. Hier ziet u de tags die vallen onder een collectie. Tags zijn makkelijk te verwijderen door te 

klikken op  naast de tag. Klik op een tag om de naam te wijzigen. Het samenvoegen van 
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tags doe je door de naam te veranderen naar de naam van de tag die je wilt samenvoegen. 

 
2. Klik op + Tag een nieuwe tag toe te voegen aan een collectie. 

3. Klik op  om de gehele collectie incl. de tags daarin te verwijderen. Klik op  om de 

collectienaam te wijzigen. 

4. Klik hier om een nieuwe collectie aan te maken. 

 

Door te klikken op een collectie kunt u gemakkelijk collecties toevoegen of verwijderen van 

meerdere registers. 

1. Klik hier om deze collectie aan een ander register te koppelen. 

2. Klik hier om een collectie te verwijderen van dit register.  

1 
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ENTERPRISE: Doelstellingen 

 

Rechtsboven bij Risicotags en doelstelling kunt u klikken op Doelstellingen. 

 

 

1. Hier ziet u de doelstellingen die vallen onder een collectie. Doelstellingen zijn makkelijk te 

verwijderen door te klikken op  naast de doelstelling. Klik op een doelstelling om de naam 

en omschrijving te wijzigen. 

 
Het samenvoegen van doelstellingen doe je door de naam te veranderen naar de naam van 

de doelstelling die je wilt samenvoegen. 

2. Klik op + Doelstelling een nieuwe doelstelling toe te voegen aan een collectie. 

3. Klik op  om de gehele collectie incl. de doelstellingen daarin te verwijderen. Klik op  om 

de collectienaam te wijzigen. 

4. Klik hier om een nieuwe collectie aan te maken.  
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Register templates 

 

Als administrator is het mogelijk om templates te maken die registermanagers kunnen gebruiken bij 

het maken van een register. Deze templates bevatten al bepaalde instellingen die niet meer ingevuld 

hoeven te worden. Dit is handig voor het sneller aanmaken van een register, maar ook voor het 

standaardiseren van de instellingen over meerdere registers heen. Bij het aanmaken van een register 

kunnen de templates vervolgens gekozen worden. Hierover vind je meer bij Register aanmaken 

vanuit een template. 

1. Ga naar Admin linksboven in het scherm. 

2. Klik op Register templates. 

3. Klik op +Template om een template aan te maken. 

 

Na het klikken op +Template kan je de registergegevens invullen die als standaard worden genomen 

bij het kiezen van de template. 
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Custom fields 
Via register templates is het mogelijk om zelfgemaakte velden toe te voegen aan de register 

informatie. Dit kan handig zijn wanneer je fases wilt bijhouden van het register, of een datum wilt 

vaststellen waarop iets is gebeurd. Bij Register aanmaken vanuit een template en Registergegevens 

wijzigen kunnen deze velden ingevuld worden. 

 

Na het klikken op +Template kan je bij stap 2 velden aanmaken. De volgende velden zijn te 

gebruiken. 

- Tekstveld – hier kan een vrije tekst ingevuld worden. 

- Getal – hier kan alleen een getal ingevuld worden. Bij Decimalen an aangegeven worden wat 

het maximaal aantal decimalen mag zijn. 

- URL veld – hier kan een URL geplaatst worden. 

- Keuzeveld – hier kan doormiddel van een dropdown meerdere keuzes getoond worden. 

- Datumveld – hier kan een datum ingevuld worden. Er kan ook gekozen worden voor datum & 

tijd. 

- Leeg veld – plaats een leegveld tussen de andere velden om ruimte te creëren zoals een 

witregel of beginnen op de volgende regel.  



139 
Terug naar de inhoudsopgave – Terug naar rollen 

ADVANCED: Risicobibliotheek 

 

Met deze functie kunt u risicocollecties maken die kunnen worden geïmporteerd bij het maken van 

een nieuw register. Risicocollecties kunnen worden gebruikt met blanco, maar ook sjabloonregister. 

Risicocollecties kunnen worden gekoppeld aan een registersjabloon en indien nodig worden vereist 

bij het gebruik van een registersjabloon. 

1. Ga naar Admin in de linkerbovenhoek van het scherm. 

2. Klik op Risicobibliotheek. 

3. Klik op + Collectie om een risicocollectie te maken. 

 

1. Om het te openen en de risico's te bekijken/bewerken, klikt u op een risicocollectie. 

2. Klik hier om de gegevens van de risicocollectie te bekijken en te koppelen aan een 

registersjabloon. Door te typen kunt u zoeken naar de sjabloonnaam. 
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Binnen een risicocollectie bent u in staat om risico's te bekijken, te bewerken en toe te 

voegen/verwijderen. 

1. Om een risico toe te voegen, klik hier. U kunt zoeken naar bestaande risico's vanuit uw 

domein of een nieuw risico toevoegen. 

 
2. Klik hier om het collectielogboek te bekijken of de collectie te verwijderen. 

3. Om de collectiegegevens te bekijken en te koppelen aan een template, klik hier. 

4. Om meer details te openen, klikt u op een risico. 
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5. Om oorzaken en gevolgen toe te voegen, klik hier. 

6. Om een oorzaak van gevolg te bewerken of te verwijderen, hoovert u uw muis over de 

oorzaak/gevolg en klikt u op de drie stippen. 

7. Om een bestand toe te voegen, een risico te kopiëren of te verwijderen, klik hier. 

8. Om de categorie te bekijken en te bewerken, klik hier. 
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Collectie maken van bestaand register 

 

Wanneer u meerdere risico's selecteert in de risicolijst, kunt u een risicocollectie maken door op + 

Collectie te klikken.  
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ENTERPRISE: Register tags 
Naast risicotags kunt u ook met registers taggen. Het principe werkt hetzelfde met een collectie 

waarin de verschillende tags zich bevinden. 

Een collectie is een container waarbinnen de verschillende tags vallen. U kunt bijvoorbeeld een 

collectie Registerfases aanmaken. 

Alleen de administrator kan collecties aanmaken en verwijderen. Let op dat wanneer u een collectie 

verwijdert, dit voor alle gerelateerde registers in het domein gelden; de links met de tags worden als 

het ware verwijderd. 

Nadat u de collecties en tags heeft aangemaakt, kan een tag bij het aanmaken (Register aanmaken) 

of wijzigen (Registergegevens wijzigen) van een register gebruikt worden. 

Hieronder vindt u een uitleg hoe u collecties en tags aan kunt maken. 

  

1. Hier ziet u de tags die vallen onder een collectie. Tags zijn makkelijk te verwijderen door te 

klikken op  naast de tag. Klik op een tag om de naam te wijzigen. Het samenvoegen van 

tags doe je door de naam te veranderen naar de naam van de tag die je wilt samenvoegen. 

 
2. Klik op + Tag een nieuwe tag toe te voegen aan een collectie. 

3. Klik op  om de gehele collectie incl. de tags daarin te verwijderen. Klik op  om de 

collectienaam te wijzigen. 

4. Klik hier om een nieuwe collectie aan te maken. 

5. Klik hier om een collectie al Verplicht te kenmerken.  
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ENTERPRISE: Register levels (Escaleren & Delegeren) 
In het admin scherm kan je een register selecteren wat het strategisch register wordt. Met de 

functionaliteit Escaleren & Delegeren kan je gemakkelijk risico’s vanuit andere registers escaleren 

naar dit register. Vanuit dit register is het dan weer mogelijk om risico’s te delegeren naar alle andere 

registers. Hoe dit in zijn werk gaat vind je in Escaleren & Delegeren. 

 

1. Hier kunt u zoeken naar een register in uw domein. 

2. Hier kunt u er vervolgens een selecteren.  
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Globaal rapport 

 

Als beheerder bent u in staat om een algemeen rapport van alle registers te genereren. 

 

 

1. Als u de registers wilt selecteren die u in uw rapport wilt opnemen, klikt u hier. U selecteert 

automatisch meerdere registers door op een map te klikken. 

2. Om uw selectie te wissen, klik hier. 

3. Klik op Volgende om door te gaan. 
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Hier kunt u zelf bepalen hoe u uw risico's wilt filteren. 

4. Om de belangrijkste risico's te filteren op gewicht of andere opties, klik hier om te 

selecteren. Het getal vertegenwoordigt de top 20 risico's van alle risico's en niet per register. 

U kunt ook filteren op huidige risicoscore en verwachte kosten in plaats van gewicht. 

5. Als u wilt filteren op een status of parameter, kunt u deze openen en de aangewezen opties 

selecteren. Het toont alleen opties die beschikbaar zijn. Wanneer geen van de risico's de 

status Actueel heeft, wordt de status hier niet weergegeven. 

 

In de derde stap kunt u beslissen hoe u het algemene rapport wilt sorteren en bekijken. 

6. Om de risico's te sorteren op een parameter zoals huidig gewicht, score, verwachte kosten, 

klik hier. 

7. Als u kolommen in het rapport wilt weergeven en verbergen, klikt u hier om de benodigde 

kolommen te selecteren. 

8. Om alle risico's samen te voegen in één sheet of een sheet per register te genereren, klik 

hier. 

9. Om het algemene rapport te genereren, klik hier. Wanneer het langer dan 20 seconden 

duurt om het rapport te genereren, wordt een bericht weergegeven en wordt een e-mail 

verzonden met de downloadlink. 
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