
EXB 360° 
Risico Management  
 

De meest complete Cloud oplossing voor risico’s en preventie. 
 
 
Acties op waarnemingen en bevindingen steeds real time te volgen  
 
Bewezen oplossing voor effectief en bedrijfsbreed risico manage-
ment 



EXB 360° 
RISICO MANAGEMENT 

Overzicht & Controle 

Het verkrijgen van overzicht in en controle op inter-

ne en externe risico’s is een van de top prioriteiten 

van hedendaagse organisaties.  
 

Stringentere regelgeving in combinatie met een 

steeds onstabieler bedrijfsklimaat en het ontstaan 

van nieuwe soorten risico’s (voortschrijdende tech-

nologieën, nieuwe milieuoverwegingen, etc.) zijn 

allemaal strategische uitdagingen die van bedrijven 

vragen een betere controle over de bedrijfsactivitei-

ten te krijgen.   
 

In deze veranderende wereld hebben organisaties 

een systematische aanpak nodig om risico’s te  

identificeren, te beoordelen en te beheersen. Om dit 

te bereiken is een efficiënt beheerssysteem een 

voorwaarde.  

Waarnemingen & bevindingen 

De eisen aan beleid en transparantie worden steeds 

hoger en daarmee de noodzaak tot onderkennen 

van bedrijfsrisico’s. EXB biedt een unieke oplossing 

om risico audits uit te voeren in vestigingen en/of 

afdelingen en de bevindingen en waarnemingen (en 

kansen) te benutten voor de hele organisatie. 
 

Effectief managen van de risico’s in de organisatie 

en van de controle maatregelen vraagt een nauw-

keurige coördinatie en een integratie met de gerela-

teerde functies, zoals compliance, interne audits, 

incident management, bedrijfsprocessen, etc.  

 

EXB 360° Risico Management stelt u in staat goed 

om te gaan met risico’s, controle maatregelen en  

streefdoelen binnen de totale organisatie.  

Het hoort bij zakendoen dat bedrijven over de hele wereld er niet aan ontkomen risico's te nemen. De 

echte uitdaging ligt in het beheersen van die risico’s in het belang van alle betrokkenen. Met de steeds 

toenemende overheidsregulering, de toename van de druk uit de financiële markten en de extra compli-

ance eisen, neemt de focus op risico management toe. EXB biedt een unieke oplossing om lokale risico 

waarnemingen en bevindingen binnen de hele organisatie aan te pakken en zo te zorgen voor continue 

aandacht voor risico management en een real time inzicht in de opvolging van alle uitgezette acties. 



EIGENSCHAPPEN &  
MOGELIJKHEDEN 
Continu beheer van risico’s 

EXB 360° Risico Management stelt u in staat cen-

traal over alle locaties de compliance en de uit te 

voeren risico management initiatieven te organise-

ren. EXB 360° automatiseert de beoordeling van 

risico’s, de interne controle maatregelen en de ge-

stelde doelen over de hele organisatie.  

 

Real time inzicht in lopende acties 

EXB 360° Risico Management biedt op ieder mo-

ment en op elk niveau van de organisatie een totaal 

overzicht van alle risico-gerelateerde activiteiten 

door middel van risico heat maps en dashboarden 

met analyses. Hierdoor zijn probleemgebieden snel 

te onderkennen, proactief aan te pakken en is de 

voortgang van acties te volgen via rapporten en 

met automatische alerts.  

 

Geïntegreerd risico framewerk 

Met EXB 360° Risico Management beschikt u over 

een geïntegreerd flexibel framewerk voor het docu-

menteren en analyseren van risico’s, het instellen, 

evalueren en auditen van controle maatregelen, het 

onderkennen van problemen, het doen van aanbe-

velingen en het uitvoeren van verbeterplannen.  

Kosteneffectief 

EXB 360° Risico Management is een van de kern 

componenten van het EXB 360° framewerk. De inte-

gratie met de andere complementaire functies,  

zoals compliance, interne auditing en incident ma-

nagement, zorgt ervoor dat je op een kosteneffec-

tieve manier kunt beschikken over een alles omvat-

tend risico management systeem. 

 

Slim vanuit de opzet 

Het consistente ontwerp en de architectuur van alle 

EXB 360° applicaties bieden zeer grote flexibiliteit, 

waarbij het mogelijk is om de prioriteit te geven aan 

specifieke projecten en later de scope uit te breiden 

naar de volledige GRC behoeften van de organisa-

tie; alles binnen één platform. 

 

Gebruiksgemak 

EXB 360° is zo ontworpen dat de navigatie eenvou-

dig is, fouten in de invoer worden geminimaliseerd 

en het is daardoor efficiënt in gebruik. De krachtige 

zoekfuncties zorgen dat de gewenste informatie 

steeds snel beschikbaar is. U kunt automatische 

reminders sturen en de voortgang van risicobeper-

kende en voorkomende maatregelen volgen.  

Dit alles in een 100% webbased omgeving.  

 

Risico Identificatie Risico Analyse 



APPLICATIE 
OVERZICHT 
Ons unieke aanbod, uw voordeel 

Gebruik EXB 360° Risico Management in je voor-

deel, organiseer bedrijfsaudits op risico’s en volg de 

waarnemingen en bevindingen, bepaal de prioriteit 

en de beheers risico gebieden binnen de totale or-

ganisatie.  

 

Risico hotspots 

EXB 360° Risico Management visualiseert het tota-

le risico framewerk en stelt u zo in staat om makke-

lijk de risico hotspots te identificeren en ze aan te 

pakken of te verminderen.  

 

Risico beperkende maatregelen en 

controles  

Wanneer de belangrijkste risico’s zijn geïdentifi-

ceerd en ingedeeld op prioriteit dan helpt EXB 360° 

Risico Management u een set response maatrege-

len en interne controles te definiëren die de risico’s 

aanpakken.  

 

EXB 360° Risico Management maakt het ook moge-

lijk bijbehorende beleidslijnen, processen en proce-

dures te koppelen als referentie. 

Risico documenten  

EXB 360° Risico Management laat u beschikken 

over een gecentraliseerde gegevensbank voor alle 

documenten inclusief automatische verwerking, 

versie controle, audit trail, meldingen en uitgebreide 

samenwerkingsopties. De gegevensbank met alle 

risico gerelateerde documenten, incl. een handige 

snelle zoekfunctie, zorgt ervoor dat de gebruikers 

altijd over de benodigde informatie kunnen beschik-

ken en dat het altijd de laatste versie is.   

 

Risico eigenaren 

GRC 360° Risico Management biedt tevens de mo-

gelijkheden om risicoprofielen te bepalen, risico 

eigenaren te definiëren, analyses en evaluaties in te 

plannen, correcties te initiëren en statussen te vol-

gen, ook in grafische overzichten die realtime infor-

matie bieden en ingezien kunnen worden waar u 

ook bent. 

 

Compliance: ISO 31000 / COSO II 

EXB 360° Risico Management is compliant met ISO 

31000 en COSO II.

 

Risico beperkende maatregelen Risico aanpak plannen 



Bedrijfsprocessen  

EXB 360° Risico Management is naadloos geïnte-

greerd met EXB 360° Bedrijfsprocessen en kan zo 

risico gerelateerde zaken binnen de bedrijfsproces-

sen visualiseren. 

 

Organisatie 

EXB 360° Risico Management is naadloos geïnte-

greerd met EXB 360° Organisatie om risico gerela-

teerde zaken binnen organisatiestructuren (divisies, 

afdelingen, functies) te kunnen visualiseren. 

 

Incidenten & klachten 

EXB 360° Risico Management is naadloos geïnte-

greerd met EXB 360° Incident Management om ac-

ties uit audits te verwerken en interne en/of externe 

zaken zoals incidenten, tekortkomingen, schadege-

vallen of bijna ongevallen aan te pakken. Wanneer 

punten zijn geïdentificeerd, gedocumenteerd en 

geprioriteerd wordt een systematisch aanpak geac-

tiveerd om het onderzoek en de opvolging te sturen. 

 

Compliance  

EXB 360° integreert de compliance programma’s en 

de evaluaties ook in deelgebieden van je bedrijfsri-

sicobeoordelingen. 

Conclusies uit de compliance kunnen leiden tot risi-

co’s qua regelgeving en op hun beurt kan de risico-

benadering gebruikt worden bij compliance.   

 

Interne audits 

EXB 360° Risico Management is naadloos geïnte-

greerd met EXB 360° Interne Audits om het audit 

management proces te stroomlijnen binnen de or-

ganisatie.   

 

Met EXB 360° Interne Audits heeft u de flexibiliteit 

om audit-gerelateerde activiteiten te managen en 

gegevens en processen te gebruiken voor de risico 

management processen. 

 

Dashboarden & Rapporten  

EXB 360° Dashboarden & Rapporten geeft u een 

organisatie breed overzicht van de risico manage-

ment processen en highlight kwesties die aandacht 

behoeven.   

 

Corporate Governance 

EXB 360° Corporate Governance legt verbindingen 

tussen beleid, procedures, doelstellingen en risico’s 

en beidt u overzicht over dit alles.  

INTEGRATIE 
BINNEN EXB 360° 

 

Risico’s beperken Performance & status 



Ontwikkeld op basis van expertise 

Onze ontwikkelafdeling is continu bezig EXB 360° te optimaliseren en verder uit te breiden. Uitgangspunt is altijd 

dat kwaliteit prevaleert boven alles. Alle productontwikkeling in relatie tot EXB Software wordt uitgevoerd door 

hoog gekwalificeerde en gecertificeerde Nederlandse software engineers. 

 

In de cloud 

Enkele redenen waarom een cloudoplossing beter is: 

1. Flexibeler bij groei of krimp van uw behoefte 

2. Geen hoge initiële investeringen (aanschafprijs) 

3. Alle technisch beheer is uitbesteed 

4. Altijd en overal beschikbaar, ook mobiel op smartphone of tablet  

5. Betere beveiliging 

6. Milieuvriendelijker, de software is CO2-neutraal en duurzaam gehost  

Door deze Cloud voordelen krijgt u meer voor dezelfde prijs met een hogere kwaliteit.  

 

The Green Web Foundation 

De Green Web Foundation is een non-profit organisatie die zich inzet om het internet groener te maken. 

Het doel is om het internet volledig te laten werken op duurzame energie. 

Wij kiezen ervoor  onze software en websites groen te hosten.  

ALTIJD EN OVERAL 
BESCHIKBAAR 



1.   De principes van risico management 

 Toegevoegde waarde creëren 

 Integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen 

 Onderdeel van de besluitvorming 

 Uitdrukkelijke aanpak van onzekerheden 

 Systematisch, gestructureerd en bijtijds 

 Gebaseerd op de best beschikbare informatie 

 Specifiek gemaakt voor de eigen organisatie 

 Houdt rekening met menselijke en culturele factoren 

 Transparant en inclusief van opzet 

 Dynamisch, iteratieve en inspelend op verandering 

 Faciliteert voortdurende verbetering in de organisatie 

2. Framewerk om risico te monitoren 

3. Het proces om met risico’s om te gaan 

RISICO MANAGEMENT  
~ISO 31000 

DE CONTEXT BEPALEN 

RISICO BEHANDELING 
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Mandaat en commitment 

Opzetten framewerk 

risico management 

Voortdurend 
optimaliseren van 

het framewerk 

Risico management 

implementeren 

Monitoren & 
beoordelen van het 

framewerk 

Monitoren & 
beoordelen van de 

opvolgacties 



 

 

RISICO MANAGEMENT 
 

VOORBEELD VAN RISICO HEAT MAPS 

  VOORBEELD VAN VOORTGANG RISICO AANPAK 



IN UW  
VOORDEEL 

Verbetering van de bedrijfsresultaten 

 Continue focus op risico management en real time volgen van de acties op alle locaties. 

 Biedt overzicht op elk moment en voor elk niveau van de organisatie. 

 Een robuust risico management systeem dat interne controles en bedrijfsprestaties versterkt. 

 
Optimalisatie van de risicobeheer resultaten 

 Versterkt de consistentie van risico/controle maatregelen over bedrijven en locaties. 

 Biedt real time inzicht in risico hot-spots en verbetert lokale verantwoordelijkheid. 

 Koppelt risico’s en controle maatregelen aan bedrijfsprocessen, mensen en technologieën.  

 Constateert problemen en voert plannen in om deze bij te sturen.  

 Helpt het management initiatieven te nemen met het meest optimale risico rendementsprofiel.  

 

Lagere compliance kosten 

 Acties zijn real time, eenvoudig en transparant ieder moment te volgen. 

 Linkt risico informatie aan andere relevante belangrijke aspecten van de organisatie. 

 Bespaart tijd bij het voorbereiden en uitvoeren van risicoanalyses en audits.  

 Integreert bedrijfsbeleid, risico management en compliance processen, wat leidt tot aanzienlijk 

lagere compliance en governance kosten. 

 

Meerwaarde voor de aandeelhouders 

 Geef snel resultaat en duurzame toegevoegde waarde . 
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Meer weten? 



 

       

EXB Software Rotterdam EXB Software Breda EXB Software Wormer  

Fascinatio Boulevard 220  Bredasebaan 9 Veerdijk 70L 

3065 WB Rotterdam 4744 RZ Bosschenhoofd 1531 MS Wormer  

  +31 (0)10 7988520        +31 (0)88 2754840        +31 (0)88 2754888 

Meer weten? 

www.exb-software.com 

info@exb-software.com 


