
 
Project Risk Assessment (PRA)  

Risk Knowledge BV  info@riskknowledge.nl 
Burgemeester Mollaan 80 1/1 www.riskknowledge.nl 
5582 CK Waalre  Tel. 040-2544430 

 

Wat is een Project Risk Assessment! 

Het doel van het uitvoeren van een PRA is in de eerste plaats het 
inzichtelijk maken van de mate waarin uw organisatie beheers-
maatregelen heeft getroffen in en rondom een project.  

De PRA doet dit door op gestructureerde wijze de getroffen  
beheersmaatregelen inzake projectmanagement, projectomgeving, 
projectondersteuning en productkwaliteit in kaart te brengen ten 
opzichte van risico’s die daarbij een rol spelen. 

Met het uitvoeren van een PRA verkrijgt u inzicht in de aanwezige risico’s in en rondom uw project 
die gevaar opleveren voor het behalen van de gestelde projectdoelen.    

Waarom een Project Risk Assessment uitvoeren? 

Als gevolg van sociale, technologische, organisatorische, economische en politieke ontwikkelingen 
veranderen organisaties in een steeds hoger tempo. Veranderingen in organisaties blijken steeds 
sneller plaats te vinden, een grotere omvang te krijgen en complexer van aard te zijn. Er is een 
duidelijke wisselwerking tussen bovengenoemde ontwikkelingen en de geautomatiseerde 
informatievoorziening van een organisatie. Zeker in organisaties waarbij ICT wordt gebruikt als 
instrument om verbeteringen door te voeren in bedrijfsprocessen of ICT te gebruiken als strategisch 
wapen om de totale organisatie te verbeteren. De meeste organisaties voeren deze veranderingen 
projectmatig door. Daarbij resulteren over het algemeen ICT projecten niet in overeenstemming met 
vooraf gestelde doelstellingen inzake budget, planning en kwaliteit.  

De PRA is erop gericht om tijdig inzicht te verkrijgen in de aanwezige risico’s en daarmee over de 
mogelijkheid om de nodige beheersmaatregelen te treffen ter beperking van deze risico’s.  

Wanneer een Project Risico Assessment uitvoeren? 

Het beste kan een PRA worden uitgevoerd in een zeer vroeg stadium van uw project als nulmeting. 
De uitkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt bij het treffen van beheersmaatregelen die u 
voor uw project  van toepassing acht. Verder verdient het aanbeveling de PRA gedurende het project 
te herhalen in verband met veranderende projectomstandigheden, projectorganisatie en fasering. De 
PRA helpt u op die manier om projectrisico’s tijdig te identificeren, te mitigeren en het project 
binnen de gestelde projectkaders af te ronden.  

Onze aanpak 

Als remedie tegen het uit de hand lopen van projecten heeft Risk Knowledge de PRA ontwikkeld 
waarmee de opdrachtgever en / of stuurgroep van een project onafhankelijk van de projectgroep 
wordt geïnformeerd over de status van het project als proces en de kwaliteit van producten die 
worden opgeleverd. De PRA is gebaseerd op best practices als PRINCE2 en PMBOK.  

De context, waar binnen de PRA wordt uitgevoerd, is bepalend voor de scope en reikwijdte van de 
voorstellen tot verbetering van het aanwezige stelsel van beheersmaatregelen.  

De benodigde tijd en doorlooptijd voor het uitvoeren van een PRA, zal per PRA verschillen en hangt 
van de context af. 

Contact 

Risk Knowledge is graag bereid de mogelijkheden voor uw organisatie ten aanzien van het uitvoeren 

van een PRA met u te verkennen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  
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