
RISICOMANAGEMENT
SOFTWARE PRAKTISCH, 

EENVOUDIG EN…

Samen, Simpel, Snel



…ALTIJD UP-TO-DATE
Risicomanagers kunnen het niet alleen. Het vertrouwen en 
de actieve feedback van alle stakeholders is onontbeerlijk, 
om te komen tot de juiste risico’s en om ervoor te zorgen 
dat maatregelen uitgevoerd worden. Een efficiënte tool, 
praktisch en simpel in gebruik, helpt: RISKID.

Risicoidentificatie door alle stakeholders brengt kwaliteit

Interactieve managementdashboards

Duidelijke rapporten, eenvoudig te genereren



SAMENWERKINGSTOOL

VOOR RISICOMANAGEMENT

IN 5 SIMPELE STAPPEN

1 2 3 4 5



SAMEN
Betrek alle stakeholders

en zorg voor risicobewustzijn

Interactieve benadering en actieve deelname

Focus op samenwerking en groepsinteractie

Continue updates in plaats van statische Excel-sheets

Gedeelde verantwoordelijkheid, eigenaarschap en teamfocus

Sociale technologie voor onderlinge betrokkenheid



SIMPEL
Gebruiksgemak zit in ons DNA:

in communicatie, ontwerp en rapportage

Zeer eenvoudig in gebruik, wetenschappelijk bewezen

Gemakkelijke gebruikersinterface met eenvoudige login

Actieve betrokkenheid ongeacht tijd en plaats

Effectieve risicobeheersing op alle niveaus van de organisatie

Eenvoudig risico’s updaten en monitoren



SNEL
Identificeer en evalueer risico’s in 60% 

 minder tijd. Wetenschappelijk bewezen.

Meer tijd naar beheersen van risico’s dan naar registratie

Nauwkeurige en up-to-date informatie van hoge kwaliteit

Altijd en overal toegankelijk

Efficiënte en inspirerende risicosessies

Parallel werken betekent meer rendement in zeer korte tijd



Identify

Score

Discuss

Mitigate

Monitor

Identificeren

Scoren

Bespreken

Beheersen

Monitoren

De juiste stakeholders identificeren snel en efficiënt alle
relevante risico’s in een online omgeving.

Risico’s scoren op kans en impact en
automatisch agenderen voor de risicosessie.

Risico’s bespreken voor onderlinge betrokkenheid en
hoger risicobewustzijn binnen de organisatie.

Toprisico’s met passende beheersmaatregelen voorzien.
Benoemde eigenaren beheren hun eigen risico’s en maatregelen.

Risico- en maatregeleigenaren kunnen altijd informatie bijwerken;
auto-alerts en dashboards houden iedereen up-to-date.



GOED RISICOMANAGEMENT 
LEIDT TOT LAGERE FAALKOSTEN  

Risicobeheer met RISKID: 

Bespaart kostbare tijd, geld en andere middelen

Draagt bij aan het halen van deadlines en doelstellingen

Zorgt voor beter onderbouwde managementbeslissingen

Ondersteunt alle gangbare risicomanagement methodieken



SAMEN, SIMPEL, SNEL
www.riskid.nl | info@riskid.nl | +31 (0)15 268 26 36

MEER WETEN? WWW.RISKID.NL


