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Prospectieve Risico Inventarisatie

Een Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI) is gericht op het vooraf identificeren van risico’s, 
nog voordat de ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarna ligt de focus op het 
nemen van preventieve beheersmaatregelen. Het uitvoeren van een PRI levert effectieve 
maatregelen op waardoor een proces zonder ongewenste gebeurtenissen kan worden 
doorlopen. De keuze van de methodiek om een PRI uit te voeren is aan de organisatie zelf.

Inleiding

Doelstelling Het aanleren van de stappen van een prospectieve risico inventarisatie en het aanreiken 
van handvatten zodat de deelnemers in staat zijn binnen de eigen organisatie een PRI uit te 
kunnen voeren.

Doelgroep Kwaliteitsfunctionarissen, proceseigenaren, teamleiders en uitvoerende medewerkers die 
betrokken zijn bij risicovolle processen op elk niveau binnen de organisatie. 

Inhoud Theorie:
    •    Principes van een PRI
    •    Verschillende vormen van PRI
    •    De toepassing en stappen van risico-inventarisaties
    •    Het bepalen van kritische processen

Praktijk:
    •    Het ingaan op vragen n.a.v. informatie over PRI
    •     Het doorlopen van een kritisch proces aan de hand van de verschillende stappen van 

de PRI 
    •    Het bepalen van beheersmaatregelen 

Aanpak Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld. Er wordt gewerkt met documentatie 
en/of procesbeschrijvingen van de eigen organisatie.
Deelnemers ontvangen een trainingsmap met de presentatie, achtergrondinformatie over PRI’s 
en formats voor het uitvoeren van PRI’s.

Kosten De training wordt incompany aangeboden. Met u worden afspraken gemaakt over de kosten, 
deze zijn mede afhankelijk van de grootte van de groep, en de inzet van het aantal trainers.

Trainers Onze trainers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van PRI’s.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 078-6812680 of zie www.ckmz.nl.
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