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Introductie BCM Specialist
Website: www.bcmspecialist.nl
BCM Specialist levert audit-, advies-, implementatie- en interim-diensten op het gebied van business
continuity management (BCM). Wij zijn pragmatisch ingesteld en leveren BCM-oplossingen die
praktijkgericht zijn en daadwerkelijk bruikbaar in geval van een calamiteit of verstoring in de
bedrijfsvoering.
Via een netwerk van specialisten en samenwerkingsverbanden leveren wij tevens ondersteuning op
het gebied van informatiebeveiliging, 24/7 crisisondersteuning, uitwijklocaties en software op het
gebied van crisismanagement en mass notification

Onze diensten
Hieronder treft u een korte toelichting op onze voornaamste diensten aan:
BCMS implementatie
Wij verzorgen complete business continuity management system (BCMS) implementaties van begin
tot eind. Wij hanteren daarbij een pragmatische aanpak en gebruiken de ISO22301-standaard op het
gebied van BCMS als leidraad. Indien gewenst kunnen wij organisaties zelfs begeleiden naar een
certificering tegen deze standaard.
Planvorming
Wij leveren een grote variëteit aan maatwerk response plannen die daadwerkelijk bruikbaar zijn in
geval van een calamiteit, verstoring in de bedrijfsvoering of andersoortige crisissituatie. Gedacht kan
worden aan plannen voor crisismanagement, crisiscommunicatie, business continuity, IT disaster
recovery, verlies vestiging, cybercrisis, pandemie, recall en tal van andere crisisscenario’s.
Audit
Wij bieden audits en quickscans aan rondom BCM en informatiebeveiliging. Denk daarbij aan het
beoordelen van uw business continuity plan (BCP), het volwassenheidsniveau van uw BCMS of het
uitvoeren van een IT-audit. Wij kunnen u zelfs begeleiden richting een ISO22301 of ISO27001certificering.
Onze consultants zijn statutair geaccrediteerd auditors (RE en CISA) en aangesloten bij de
Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA), de Information Systems Audit and Control
Association (ISACA) en het Business Continuity Institute (BCI), de internationale beroepsorganisatie
voor business continuity en resilience professionals.
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Advies
Voor advisering op het gebied van BCM moet u bij de BCM Specialist zijn. Of het nu gaat om advies
over uitwijk of het implementeren van de ISO22301 BCMS standaard. Onze onafhankelijke BCM
adviseurs staan u graag met raad en daad bij.
Business Continuity as a Service
Wij leveren Business Continuity as a Service (BCaaS) om organisaties te ontlasten in hun
bedrijfscontinuïteitsbeheer. Gedacht kan worden aan het initieel goed inrichten en onderhouden van
een BCMS, het uitvoeren van periodieke reviews, verzorgen van bewustwordingscampagnes en het
organiseren van crisisoefeningen. Wij leveren ervaren Business Continuity Managers op interim basis
voor bijvoorbeeld enkele uren per week of zelfs fulltime.
Training en coaching
Wij verzorgen namens het NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut), de ISO22301 business continuity
trainingen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor in-company BCM trainingen en coaching van uw
medewerkers bij het implementeren van bedrijfscontinuïteit.
BCM Specialist staat ingeschreven in het Docentenregister van het Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de
kwaliteitscode voor docenten in het kort beroepsonderwijs.
Continuïteitstest en crisisoefening
BCM Specialist kan ieder gewenst type business continuity test en crisisoefening voor u ontwerpen,
organiseren, faciliteren en evalueren. Van crisismanagement simulatie voor uw crisisteam tot en met
een uitgebreide praktijktest waarbij bijvoorbeeld een uitwijkoplossing in de praktijk wordt getest.
24/7 crisisondersteuning / tooling en andere diensten via netwerkpartners
Via ons netwerk van business partners kunnen wij u aanverwante business continuity oplossingen
leveren zoals crisismanagement & mass notification tooling, 24/7 crisisondersteuning en
uitwijkoplossingen voor kantooromgevingen. Ook op het vlak van informatiebeveiliging, privacy en
project-/ programmamanagement kunnen wij u samen met netwerkpartners ondersteunen.

Nominatie voor beste continuity consultant van Europa
BCM Specialist is een statutair geaccrediteerd lid (MBCI) van het
Business Continuity Institute (BCI), ’s werelds toonaangevende
beroeps- en certificeringsorganisatie voor business continuity en
resilience professionals. In 2019 was BCM Specialist door dit instituut
op de shortlist geplaatst voor de Europese award “Best Continuity &
Resilience Consultant of Europe 2019”.

Uitgebreide BCM consultancy ervaring
BCM Specialist heeft uitgebreide BCM ervaring. Tot onze klantenportefeuille behoren organisaties in
vrijwel alle sectoren en van iedere omvang, zowel nationaal als internationaal. Ook geeft BCM
Specialist geregeld lezingen op dit onderwerp en gastcolleges op onder andere de Radboud
Universiteit.
BCM Specialist is verder 5 jaar lang lid geweest van de normcommissie
ISO/TC 223 ‘Societal Security’ die internationale standaarden op het
gebied van business continuity opstelt (o.a. de ISO22301-standaard).
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