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STRUCTUUR EN FOCUS
MAKEN RISICOSESSIES
EFFICIËNT
RISKID in advies- en ingenieurssector

Wieger van Weelden
Adviseur Projectbeheersing, Risicomanagement en Vergunningen bij Tauw Nederland

Tauw is een internationaal advies- en ingenieursbureau met ruim
1.200 medewerkers en een sterke focus op een duurzame en
betere leefomgeving. Expertisegebieden zijn onder meer
waterbeheer, luchtverontreiniging, energie en infrastructuur.

‘RISKID helpt ons om risicomanagement in klantprojecten adequaat vast te leggen.
Projectleden zijn meer betrokken en ontwikkelen als vanzelf eigenaarschap, gedeelde
verantwoordelijkheid en een hoger risicobewustzijn. Risico’s worden sneller herkend,
beter ingeschat en nieuwe risico’s eerder gezien. Het resultaat? Een dynamisch proces;
cruciaal voor zorgvuldig risicomanagement.’

‘Door RISKID
hebben we
langere contracten
en meer omzet.’

‘Vijf logische
stappen geven
inzicht en
structuur.’

‘Goed risicobeheer leidt
tot lagere
faalkosten.’

Ideale tool voor risicosessies
‘Wij gebruiken RISKID al jaren bij risicosessies voor infrastructuur
en milieu projecten bij overheidsinstanties. Vóór de sessies hebben
projectleden online al risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd.
Dat maakt de sessies interactief en efficiënt. Omdat we niet alleen
risico’s identificeren, maar ze blijven monitoren, kunnen we onze
meerwaarde, als trusted advisor, ook op andere werkvelden leveren
in de inhoudelijke beheersing van risico’s.’

Empowerment in consultancy
‘Met de tool doorlopen alle stakeholders automatisch vijf logische
stappen: risico’s identificeren, scoren, bespreken, beheersen en
monitoren. Dit geeft inzicht en structuur. Zo helpen wij als
consultants onze klanten eenvoudig én gebruikersvriendelijk
met risicomanagement.’

Risicomanagement is volwassen geworden
‘In onze risicosessies met klanten zien we dat risicomanagement een
vast onderdeel is geworden van Integraal Projectmanagement (IPM),
vooral voor grotere projecten sinds de crisis van 2008. Organisaties
zijn zich er steeds meer van bewust dat goed risicomanagement en
regelmatige monitoring bijdragen aan hogere efficiëntie en lagere
faalkosten. RISKID helpt daar enorm bij.’

Samen
‘Omdat iedereen potentiële
risico’s vooraf identificeert,
hebben risicosessies direct een
solide basis en gedeelde
verantwoordelijkheid.’

Simpel
‘De gebruikersinterface
is heel simpel; gebruikers
gaan meteen aan de slag.
Zonder lange instructies.’

Snel
‘Anders dan bij Excel, werkt
iedereen met één versie.
Dit bespaart veel tijd voor
én tijdens het project en is
minder foutgevoelig.’

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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