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BCM-oplossingen: pragmatisch en resultaatgericht

Veel organisaties hebben al de nodige 
continuïteitsmaatregelen getroffen 

ter voorbereiding op calamiteiten en ver-
storingen in de bedrijfsvoering. Toch zijn 
er nog genoeg bestuurders die hier niet 
de noodzaak van inzien. Ze denken al 
gauw: “zo’n calamiteit zal ons vast niet 
overkomen. En als het dan toch gebeurt, nou 
dan zien we dan wel weer”, aldus specialist 
op het gebied van Business Continuity 
Management (BCM), Alex Hoogteijling van 
organisatieadviesbureau BCM Specialist. 

“Bestuurders met een dergelijk nuchtere 
kijk op calamiteiten en verstoringen, 
zijn geneigd om bedrijfscontinuïteit 
verhogende maatregelen uit te stellen 
tot een moment dat hier meer tijd, geld 
of noodzaak voor is. Bijvoorbeeld omdat 
het opeens moet van de toezichthouder, 
een auditor of een belangrijke klant. Dat 
moment zou zomaar eens te laat kunnen 
zijn. Bovendien, van uitstel komt afstel.”

Hoe krijgen jullie dergelijke bestuurders 
dan toch enthousiast voor BCM?
“Door zelf ook nuchter met dit onderwerp 
om te gaan en met praktische BCM 
oplossingen te komen die in de ogen van 
bestuurders wel van nut zijn en tevens 
voorzien in de behoefte van de organisatie. 
BCM wordt nu door theoretici en veel andere 
consultancy organisaties vaak moeilijker 
gemaakt dan het in werkelijkheid is. 
Hierdoor zien bestuurders er ook als een 
berg tegenop om dit onderwerp op te 
pakken.” 

Op welke wijze maken jullie BCM dan 
eenvoudiger?
“Wat onze klanten zo waarderen aan BCM 
Specialist, is dat wij onze vaktechnische 
BCM kennis zo goed weten te vertalen 
naar eenvoudige bewoordingen die voor 
iedereen zijn te begrijpen. Daarnaast 
zijn wij met onze 18 jaar aan BCM 
consultancy ervaring in staat om snel 
praktijkgerichte BCM oplossingen op 
te leveren waar een organisatie ook 
daadwerkelijk wat aan heeft. Veel 
andere consultancy organisaties lijken 
het totstandkomingsproces als doel 
en niet als middel te zien. Daarbij 
volgen zij precies volgens het boekje 
bepaalde theoretische methodieken 
met bijbehorende ingewikkelde en 

tijdrovende analyses. BCM Specialist gaat 
een stuk pragmatischer te werk en richt 
zich meer op het eindresultaat. Dergelijke 
analyses zijn namelijk slechts een 
tussenproduct die de bedrijfscontinuïteit 
niet direct verhogen.” 

Maar analyses zijn toch ook nodig om 
BCM te implementeren?
“Jazeker, maar wij voeren deze dan op 
zeer pragmatische wijze uit waardoor 
dezelfde informatie in veel korter 
tijdsbestek wordt verkregen. Zo maken 
wij voor continuïteitsrisicoanalyses 
bijvoorbeeld gebruik van stemkastjes die 
gekoppeld zijn aan risicoanalysesoftware. 
Hiervoor hoeft slechts één workshop 
te worden georganiseerd. Ook voor 
business impact analyses hanteren wij 

een eigentijdse aanpak die in korte tijd 
resulteert in een totaaloverzicht dat in 
één oogopslag inzicht geeft in hoe snel 
welke processen weer ‘up-and-running’ 
moeten zijn en welke bedrijfsmiddelen 
hiervoor benodigd zijn. 

Welke BCM diensten leveren jullie nog 
meer?
BCM Specialist heeft een breed aanbod 
van Business Continuity Management 
gerelateerde diensten. Deze kunnen grof-
weg worden ingedeeld in audit, advies, 
implementatie en interim management. 
Organisaties kunnen bij ons bijvoorbeeld 
terecht voor totaaloplossingen waarbij 
BCM als managementsysteem wordt 
geïmplementeerd conform ISO22301, 
maar ook voor specifieke BCM 
onderdelen zoals het organiseren van 
een crisisoefening, BCM training of BCM 
quickscan. Daarnaast leveren wij uiter-
aard ook Business Continuity Plannen 
en andere BCM gerelateerde documenten 
zoals een crisiscommunicatieplan, recall 
procedure of continuïteitsbeleid. Wij 
leveren zelfs interim BCM managers op 
parttime en fulltime basis. 
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