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RISKID MAAKT
RISICOMANAGEMENT
LEUK EN ACTIEF
RISKID in de watersector

‘Objectgericht risicomanagement is binnen de overheid de norm. Bij kritieke risico’s volgt
een diepgaande risicoanalyse. Vroeger met Excel; nu met RISKID. De online tool werkt snel
en motiverend. Doordat alle betrokkenen kennis bijdragen, hebben we risico’s meteen inzichtelijk. Op alle niveaus. Collega’s vinden risicosessies nu zelfs leuk. De ultieme reactie toch?’

‘Het verschil
tussen statische
en dynamische
energie.’

‘RISKID
stimuleert
ieders
creativiteit.’

Communicatief risicomanagement
‘RISKID zie ik als ‘communicatief risicomanagement’. Het is het
verschil tussen statische en dynamische energie. Projectleden
zijn enthousiast over de software, waardoor er vooral in de risicosessie veel interactie en samenwerking is. Dat spreekt ons aan.
RISKID stimuleert dat, waardoor risicomanagement niet langer
een saaie tijdvreter is, maar een proces dat energie geeft.’

Snel een overzichtelijke risicolijst
‘RISKID helpt je om alle risico’s snel te verzamelen. Gemakkelijk,
toegankelijk en overzichtelijk. Projectleden voeren hun risico’s
onafhankelijk van elkaar in. Dat kan apart online, maar ook gelijktijdig. De invoer is anoniem en dat stimuleert ieders creativiteit:
er is geen ‘ja, maar’. Zo komen ook verborgen risico’s naar boven
en kom je snel tot een overzichtelijke risicolijst’.

Toekomstige applicatie: risicobibliotheek

‘Vliegende ‘RISKID heeft de mogelijkheid voor een risicobibliotheek voor
start of slimme waterschappen met alle relevante risico’s en maatregelen voor
checklist.’ specifieke objecten. De bibliotheek kan een vliegende start zijn
bij een objectgerichte risicoanalyse. Wij gebruiken hem vooral
als checklist achteraf. Doordat ook andere waterschappen de
bibliotheek aanvullen, worden de gegevens steeds waardevoller.’

Melanie Mourette Adviseur Informatiemanagement
Peter van der Els Security Officer
De Hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland
en de Krimpenerwaard zijn twee van de 21 waterschappen
in Nederland. Ze bieden bescherming tegen wateroverlast
en watertekort en beheert de waterkwaliteit van plassen,
grachten en sloten. Ook zuiveren ze het afvalwater van alle
huishoudens en bedrijven in hun werkgebied.

Samen
‘In RISKID werken risicoeigenaren en eigenaren van
maatregelen samen; precies
zoals in de praktijk.’

Simpel
‘Als gebruiker hoeft je
niets te weten over het
systeem en heb je geen
training nodig. Een inlog is
voldoende.’

Snel
‘Supersnel: projectleden
kunnen op hetzelfde
moment in de software
werken en hoeven niet op
elkaar te wachten.’

RISKID is slimme risicomanagementsoftware met een focus
op twee aspecten: samenwerking en gebruiksgemak.
Wij geloven dat effectief risicomanagement alleen mogelijk
is door alle stakeholders zo eenvoudig mogelijk te betrekken bij het risicoanalyseproces. RISKID maakt risicomanagement interactief en verhoogt het risicobewustzijn binnen de
organisatie. Dankzij een slimme online tool die zorgt voor
overzicht en gebruiksgemak. Wetenschappelijke studies van
TU Delft tonen aan dat onze technologie een tijdbesparing
oplevert van minstens 60%.
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