
Grote kans dat risicomanagement nog niet op een vanzelfsprekende manier is opgenomen in ieder 
onderdeel van uw organisatie. Het goed analyseren en rapporteren van alle soorten risico’s vergt immers 
nogal wat van afdelingen, vestigingen, medewerkers en andere stakeholders. 

Problematisch, want hoe stel je effectief beleid op als je niet weet waar de risico’s liggen? Daarvoor is 
informatie uit heel de organisatie nodig en daarvoor is bewustwording in heel de organisatie essentieel. Maar 
dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Of liever gezegd, dat wás makkelijker gezegd dan gedaan.

Want met de gebruiksvriendelijke Oodit software maakt u risicomanagement een vanzelfsprekend onderdeel 
van uw business planning en performance cyclus. Op corporate niveau, maar juist ook in de dagelijkse 
operatie. 

Oodit Riskplan is eenvoudig te gebruiken voor uw 
medewerkers. Het geeft u waardevolle inzichten in de 
risico’s die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar 
brengen. U ziet welke risico’s uw organisatie zelf kan 
dragen en welke u met slimme preventieoplossingen 
kunt verkleinen. Met Oodit wordt het integreren van deze 
oplossingen de norm. 

Risicomanagement.

Vanzelfsprekend. 

In alle organisatielagen.

Oodit platform bv ontwikkelt software om organisaties 
veiliger te maken. Wij weten wat u nodig heeft om 
bedrijfsmatige risico’s efficiënt te kunnen beheersen. 
Onze software is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. U 
behoudt de grip en het management kan direct 
inspelen op actuele ontwikkelingen. 



Oodit Platform

Realtime inzicht

Interactieve workshops

Maatregelen Opvolgen

Inspectie's

Templates/Kennisbank

Online Assessment

Uw organisatie

Wilt u een vrijblijvende demo op locatie? Neem gerust contact met op met Jaap van Gent. 
Oodit platform bv / jaap@oodit.nl / 020-7729370 / www.oodit.nl

Oodit maakt het u makkelijk

• Een gebruiksvriendelijke risicomanagement-applicatie waarmee u risico’s organiseert en met eigen teams beheert.
Iedereen werkt samen als een team.

• Een zeer uitgebreide kennisbank met risico’s en maatregelen inzichtelijk per onderdeel. Handig bij het maken van een
risicoplan voor bijvoorbeeld een nieuwe vestiging.

• Helder overzicht van de acties/maatregelen, inclusief opvolging en budget

• Achteraf analyseren, over de gehele breedte van de organisatie

• Oodit ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van kaders en richtlijnen voor risicomanagement op basis van
real time informatie

• Uitgebreide rapportagetool om soortgelijke projecten of risicogebieden te vergelijken en het effect van maatregelen te
meten. Met deze gegevens kunt u bijvoorbeeld overwegen om uw strategie bij te stellen.

• Door het koppelen van maatregelen, actiehouders en budget aan de risico’s kan de opvolging worden gecontroleerd en
kunt u direct aansturen op een verbetering van de risicofactor.

• Riskplan is uit te breiden met de andere Oodit-modules: incidentmanager, online assessment, preventiemanager en
Oodit solutions.




