RISICO ASSESSMENT
EN RISKID TOOL

Wet- en regelgeving verlangt van organisaties dat zij beter inzicht krijgen in de risico’s
die zij lopen en in de onderliggende oorzaken. Een door ITDS ontwikkeld Risk Assessment identificeert en beoordeelt de risico’s in uw processen waardoor potentiële bedreigingen direct worden aangepakt.
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ONZE RISICO ASSESSMENT AANPAK

Op basis van uw strategische
doelstellingen brengen we de interne en externe factoren in kaart
die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De uitvoering van het
risk assessment richt zich op het
identificeren of actualiseren van
de bestaande risico’s op strategisch of operationeel niveau.
Tijdens het risk assessment stimuleren we de onderlinge “challenge”
tussen de betrokkenen; we zorgen
voor een positief kritische houding
tussen de betrokkenen waarbij elkaars standpunten tegen elkaar
worden afgewogen.
De resultaten van het risk assess-

ment (doorlooptijd 2 weken) worden samengevat en aangeboden in
een beknopt rapport. Aan de hand
van het rapport kunt u een keuze
maken om risico’s verder te mitigeren of te accepteren. Uiteraard kunnen wij u hierin ondersteunen.

RISKID TOOL

Bij het uitvoeren van het risk assessment maken we gebruik van de online risk tool RISKID. Met deze tool
kunnen de deelnemers aan de assessments zelfstandig op voorhand
risico’s benoemen, inschatten en categoriseren. Na afloop van de risico assessments kunt u automatisch
dashboards en rapportages gene-

reren vanuit de risk tool. Hiermee
legt de organisatie de basis voor
een online risicodossier dat praktisch te onderhouden is. Het online
risicodossier vormt tevens de eerste
concretisering van uw beheersmaatregelen, waarmee u uw risico’s kunt
bewaken en hierover rapporteren.

CONTACT

We maken graag een afspraak om
de mogelijkheden van een risk assessment en het gebruik van RISKID
met u te bespreken. U kunt hiervoor Ebel Hoekstra (e.hoekstra@
itds.nl, 06 - 53 77 87 49) of Michiel
Bouwman
(m.bouwman@itds.nl,
06 - 51 79 81 42 benaderen.

OVER ITDS
ITDS is een gespecialiseerd adviesbureau voor banken en verzekeraars. Met vestigingen in Nederland en Polen adviseert en begeleidt ITDS
haar klanten bij kostenreductie, risicomanagement, innovatie en digitale transformatie. Wet- en regelgeving verplichten verzekeraars hun
risico’s onder controle te hebben. ITDS heeft daarvoor een eigen unit voor riskmanagement en data governance. Onze aanpak van ORSA’s
wordt door de toezichthouder als voorbeeld genoemd. Ons track record telt 25 ORSA’s bij (middel)grote verzekeraars.

ITDS Groep B.V.

T +31(0)20 226 01 10

John M. Keynesplein

E info@itds.nl

1066 EP Amsterdam

www.itds.nl

