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Wat doet Naris? 

Naris levert integrale GRC software (NARIS GRC®) en ondersteund  
de duurzame implementatie daarvan. 

Integrale GRC software 

NARIS GRC® is een integraal GRC Platform,  
met negen modules. De modules  
kunnen los van elkaar gebruikt worden maar  
de kracht zit juist in de koppeling. 

Eigenschappen 
webbased (SaaS) 
uitgebreide rapportagemogelijkheden 
gebruiker specifieke rechten en rollen 
flexibel in te richten (eigen huisstijl) 
incl. GRC kennisdatabase 

Modules NARIS GRC® 
NARIS® Risicomanagement 

NARIS® Compliance 
NARIS® Audit 

NARIS® Verzekering 
NARIS® Incidenten 
NARIS® Contracten 

NARIS® Strategie 

 
Faciliterende modules 

NARIS® Clinic 
NARIS® Self-Assessment 

 

 

 

Doelgroep 

Branche 
Gemeente, Woningcorporaties, Zorg, Industrie,  
Transport, financiële sector 

Functies 
Controller, financieel directeur, riskmanager, 
auditor, compliance officer, contractmanager, 
kwaliteitsmanager 

 

 
Aanpak 

De huidige en  de gewenste situatie definiëren 
We definiëren een heldere stip op de horizon en de stappen 

om daar te komen. 
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Software implementeren en de organisatie 
meenemen 

We configureren de software. Waar nodig ondersteunen we 
met implementatie workshops. 
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Langdurig borgen 
Door verankering in alle afdelingen en koppeling aan 

strategie is de software de lifeline van de organisatie. Er 
wordt tevens benchmark informatie en kennis beschikbaar 

gesteld. 
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Wie is Naris? 
Naris ontwikkelt integrale GRC software, die 
organisaties erbij helpt risico’s en kansen te 
zien om strategie te realiseren. 
 

 
 
Filosofie 
Risicomanagement en performancemanagement 
horen bij elkaar. Daarom komt bij Naris alles 
samen. Governance, Risk, Compliance en Audit. 
Wij faciliteren synergie tussen alle afdelingen om 
risico’s en kansen te zien en strategie te realiseren. 

 
Feiten op een rij 

Nummer 1 op het gebied van risicomanagement-  
software in Nederland 

15 jaar ervaring in GRC software ontwikkeling  
en implementatie 

40-60 medewerkers 

200 – 400 klanten (in NL, BE, DE, EN, FR) 

2 locaties (Enschede en Baarn) 

Trainers door heel Nederland 



 

 

NARIS GRC® Platform | de modules 

NARIS® Risicomanagement 

Ondersteunt het gehele risicomanagement proces.  
Registreren, analyseren en rapporteren van risico’s en 
beheersmaatregelen per organisatie, afdeling of 
project. Proactief sturen op beheersmaatregelen. Via 
de kennisdatabase beschik je over benchmark risico-
lijsten. NARIS® Risicomanagement en NARIS® 
Strategie vormen de basis van risk-based performance 
management en worden daarom áltijd samen 
aangeboden, zonder meerprijs. 

NARIS® Compliance 

Zicht op alle wet- en regelgeving. NEN normen direct 
beschikbaar door koppeling met NEN. Streefcijfers, 
statussen en normen aangeven per wet- en regelgeving. Je 
ziet direct waar je risico loopt of juist risico kan nemen. 
Aantoonbaar compliant met gefundeerde rapportages. 
Belangrijke compliance-risico’s kun je direct in je 
risicoprofiel opnemen door de koppeling met NARIS® 
Risicomanagement. Met NARIS® Audit voer je direct audits 
uit op opzet, bestaan en werken van normen en regels. 

NARIS® Audit 

Faciliteert consistent en risk-based auditing, vastleggen 
en beheren van opzet, bestaan en werking. Door 
koppeling met NARIS® Risicomanagement en NARIS® 
Compliance kun je audits uitvoeren op elementen in 
het systeem, b.v. beheersmaatregelen of wetgevingen. 
Tevens kun je audits eenvoudig prioriteren aan de hand 
van b.v. top 10 risico’s en kun je aanbevelingen 
opnemen als beheersmaatregelen in NARIS® 
Risicomanagement. Helpt zo proactief te sturen op 
naleving en vermindert auditkosten. 

NARIS® Verzekering 

Brengt structuur aan in je portefeuille en geeft een helder  
totaalbeeld van premies, polissen en schades. Via internet 
melden en wijzigen medewerkers, tussenpersonen, 
taxateurs en makelaars schades. Rapportages en analyses 
maken o.a. inzichtelijk waar onnodige kosten worden 
gemaakt. Met NARIS® Risicomanagement koppel je risico’s 
direct aan de betreffende polis.  

 

NARIS® Contract 

Zorgt ervoor dat je overzicht hebt over de 
contractenportefeuille en proactief stuurt op 
prestatieafspraken. Rapportages stel je eenvoudig 
samen door verschillende analysemogelijkheden. Met 
behulp van vrije velden pas je informatie-velden 
specifiek aan je organisatie aan. Door koppeling met 
NARIS® Risicomanagement kun je contracten direct 
koppelen aan betrokkene risico’s.  

NARIS® Incident 

Ondersteunt het melden, beheren en analyseren van 
incidenten. Via de NARIS® app en met QR-code kunnen 
incidenten zelfs anoniem gemeld worden. De module biedt 
diverse analyse- en rapportagemogelijkheden waardoor je 
direct zicht krijgt op trends in bijvoorbeeld oorzaken en 
types van incidenten. Je stuurt proactief op verbetering van 
kwaliteit en veiligheid. Door de koppeling met NARIS® 
Risicomanagement stuur je proactief op 
beheersmaatregelen. 

NARIS® Clinic 

NARIS® Clinic is ontwikkeld om de risico-inventarisatie 
en kwantificering in een organisatie te vereenvoudigen. 
De module biedt de mogelijkheid om als groep, 
onafhankelijk, on- en offline, van elkaar risico’s te 
verzamelen en te kwantificeren. De dialoog over kans 
en impact per risico’s wordt gestimuleerd. Je werkt 
vanuit je eigen werkplek efficiënt samen aan een 
kwalitatief hoogwaardig risicoprofiel. Met de koppeling 
aan NARIS® Risicomanagement zet je de risico’s 
automatisch in het risicoprofiel van de afdeling of het 
project.  

NARIS® Self- Assessment 

NARIS® Self-Assessment is ontwikkeld om online, snel en 
efficiënt risico-scans te maken. Je kunt inzien welke 
projecten, afdelingen of factoren (het meest) risicovol zijn. 
Er zijn gestandaardiseerde vragenlijsten beschikbaar. Door 
de koppeling met NARIS® Risicomanagement zet je de 
risico’s uit NARIS® Self-assessment meteen in het 
risicoprofiel van je project of afdeling.  
 

 

 


